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মানবের আদিজন্তূমি 
প্রন্ত ারিষি 

তৃতীয় ভাগ।, 
কবিহাকৌমুদী, ব্যাকরণমঞ্জ.যা, বাচ্যান্তরদীপ্রিকা, বৈশ্তকাঁয়স্থমোহমুদগর 

( জাতি-তত্-নারিধি প্রথম ভাগ ), বল্লাল-ঘোহ-মুদগব (ত্র দ্বিতীয় 
ভাগ), শাস্তিলতা, স্্ধর-তন্, হুয়াপুর-গুণ্ত-বংশাবলী (সংস্কত), 

ও পৈতা-দর্পণ-প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা $. ভারতী, বঙ্গভাষা, ৫৫ 
বঙ্গ-দর্শন, সাহিতা-সংহিতা, অর্ডনা/ পথিক, উপাসন! 

ও পরিচার্রিকা-প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার টি 
প্রবন্ধ-লেখক এবং আরতি ও মন্দার- 

মাল! পান্ত্রকার সম্পাদক এবং 
ধগ্বেদেপ্র  প্রক্ুতার্থ-ব1।হশী 

সংস্কত ব্াখ্যা-প্রণেত। 
ও বঙ্গান্ুবার্দক 

এবং বস্তি! 

জীউমেশচন্দ্রবিষ্ভারত্বপ্র রা | 
৩৯১ নং শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ 

“কাত্যায়নী প্রেসে” 
শ্রীঅমৃতলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত। 

কলিকাতা, ৩২নং শিমল। ্ীট সারুত্বত গেহহইতে 

উ্ীআশুতোবদাশঘার। প্রকাশিত। 
জৈ]--৯৩২৬ শাল। 

লব ব%নংর কত। ূ মুল্য কাগজে---২, 

: উৎ্ষ্ট বাইত্তীং--৩২ 
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০ 5লগগ্পভ্জ। 
যিনি চারিত্রগুণে মানব দেবত।, দানে মূর্ত দাতাকর্ণ 

গুদার্য্যে শান্তচেতাঃ বশিষ্ট, বিনয়ে সবাসাচী, 

যিনি ভতুল বিভবের অধাশ্বর হইয়াও 
নিরহঙ্কার, যিনি উতৎকল, বাঙ্গল। 

সংস্কৃত, ও ইংরাজী ভাষায় 
পারদৃশ্বা এবং স্থকবি, 

যিনি বিদ্বদগণের 

উৎসাহদাতা, ষাহার রাজ্যে মগ্পায়ী ও শৌগ্ডিকালয় 
নাই, সেই অনন্তগুণাধার ন্বর্গত 

বামড়াধিপতি সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভুবনদেববস্মা 

এবং তদীয় “জোষ্ঠপুল্র পিতার সর্ব্বগুণাধার বর্তমান 

বামড়াধিপতি বিদ্বদ্বরেণ্য 

শ্রীল শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর নুঠলদেব বর্ম 
মহোদয়ের পবিত্র নামে 

শ্বানলেন্র ভছিলজ্জন্ম নল 
দ্বিতীয় সংস্করণ 

কৃতজ্ঞতানত কন্ধর গ্রন্থকার কর্তৃক 

উৎসর্গা-রুত 
হইল। ৪ 

( এতদর্থে দান ১১০০ টাকা ) র 
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১২১৬ শাল। 
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মানবের আদিজশ্মতৃমি২: 

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা। 
ভগবানের অপার করুণ, বাড়ীর স্বর্গত মহারাজ অবদান 

কল্পতক জ্ঞানভাগার সঙ্চির্দানন্দ জরিভুবনদৈববর্মা এবং তীর 

উপমুক্ত পুল্প বর্তমান মহারাজ শ্রীল প্রযুক্ত দিব্যশঙ্কর স্ঠল দেববর্থ! 

বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে (১১০০) এবং পাঠকগণের কৃপার এতদিনে 

মানবের মাদিজন্মভূনির দ্বিশ্রীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। 

প্রায় ৪৫ পন্ননান্সিশ বত্সর গভীর গবেষণার পর, প্রথম 

সংস্করণের বস্তু সকল সমাহৃ» হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি আমার 
চ্থের শৃঙ্ঘল! বিধান করিতে অবসর প্রাপ্ত হই মাই। এবার অধ্যানস 
নিভাগদ্বারা বিশ্বুখল! সকল দূরীকৃত করিয়। দিলাম । পূর্বেবে বহু 

স্থলে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা পরিহত হইল। আর. পূর্বে 
মে সকল বেদ মন্ত্র উপেক্ষিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের প্রকৃত মণ 
বুঝিতে পারিয়া এবার ঞ্গগুলি সাদরে গ্রহণ করিলাম । ফলতঃ 

আমাদিগের বেদ ও শান্দ্রসমূহ যে মহাধ্য বস্তু, তাহা এতদিনে বুঝিতে 

পারিয়। খধিগণের শ্রী শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণত হুইয়৷ জীবন সার্থক বোঁধ 

করিলাম । হে ভ্রাতৃগণ ! বেদ ও শান্ত্ুসমুহের প্রমাণাদি রি ইতস্ততঃ 

বিক্ষিপ্ত। কিছ্ধু তট্টোজী দীক্ষিতের মতন সেই বিশৃঙ্খল প্রমাণসমূহকে 
একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হইলাম বলিয়া আমার আনন্দের আর 
সীমা নাই। এইক্ষণ এততপাঠে আমার শ্বদেশীয় অবীয়ানগণ কিঞ্চিৎ 
স্বখী হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে । আমি কেমন করিয়া 
এই তেয়ান্তর বসর বয়সে এই কঠিন কার্য শেষ করিরা উঠিতে 

পারিলান, তাচ। ভবিনা। আমিই বিস্মিত ও স্তপ্তিত হইুতছি,। কল্তঃ 



৮৬ 

আমার হ্বদেশবানিগণ আমাকে উৎসাহিত করাতেই আমার দেহে যেন 

কি এক দৈব বলের সঞ্চার হইয়াছিল । এজন্য আমি তাহাদিগকে 

ভক্তিভরে প্রণাম ও ন্নেহতরে আশীর্বাদ করি। পাশ্চাত্য মনীষিগণ 

আমার দেশবাসীদিগকে মিথ্যা পুরাতন শিক্ষা দান করিয়া এতদিন 
কুপথগামী করিতেছিলেন, এইক্ষণ আমার এই গ্রন্থ যে তাহাদ্দিগকে 
স্থপথে আনয়ন করিতে সম্যক সমনর্ধ হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার 

আত্ম! আজি আনন্দে উৎফুল্ল হইয় . উঠিল । হে ভ্রাতৃগণ ! স্বর্গ 

দেবতা ব! ব্রাহ্মণগণ ভারতে প্রবেশের পূর্বে “ইরাণে গমন 

করিয়াছিলেন, আর তোমরা! এ মিথ্যা সংবাদদ্বারা প্রতারিত 

হইবে না, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ফলতঃ যখন 

আমর! আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে প্রবেশ করি, তখন জগতে 

এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোনও তৃতীয় জনপদ ছিল না। স্থতরাং 

মিশর, মেষপটেমিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, পণ্টাস ও ইরাণপ্রভূতি সাঃ 

প্রসৃত স্থান সকল যেমন মানবের আদিজন্মভূমি নহে, তত্রপ 
জগতের চতুর্থ জনপদ ত্রিদিব বা উত্তর-কুরুপ্রভভৃতি৪ জগতের আদি 
নিকেতন হইতে পারে না ও পারিবে না! । এই ৫২ বাহান্ন বগসর যাবৎ 

চারি বেদ ও চৌদ্দ শান্ত্র হইতে অমোথ প্রমাণ সকল সমাহত করিতে 
সমর্থ হইয়া আজি আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিলাম। 

হে ভ্রাতৃগণ ! আমর! সকলেই পূর্বেব মঙ্গলিয়ান ছিলাম । আঁমা- 
দিগের পূর্বব পিতাঁমহগণ্ণের সকলেরই হনু প্রশস্ত, নাসিকা আনত ও 
দৈহিক বর্ণ পীত ছিল। ভারতে প্রবেশের পূর্ববে আমর! কেহই 
আর্ধ্যনাম! ছিলাম না, পাশ্চাত্যগণ যে আমাদিগের মধ্যে বহু মঙ্গলিয়ান 

চিহ্ন দেখিতে পান,উহা সম্পূ,্ণই সত্য কথা।াহারা ও আমরা সকলেই 
সেই তৃতপুর্ব মঙ্গলীয়ান। তবে আমর! মঙ্গলিয়া হইতে আসিয়া 



নী 

আধ্যনাম গ্রহণ করিয়াছি,তাহাঁর! আমাদের এই ভারত হইতেই আর্ধয- 
নাম লইয়! তুরুত্ষ, পারম্, আফগানিস্থান, আফ্রি কা, আরব, ইউরোপ, 
আমেরিকা, চীন, জাপান ও পূর্বেবাপ দ্বীপ এবং অন্যান্য দ্বীপ দ্বীপা- 
স্তরে গমন করিয়াছিলেন। এবং মঙ্গলিয়া ও ভারতের জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, আচার ব্যবহার এবং সভ্যতা ভব্যতাই চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল ও পড়িয়াছে। এবং ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতের 
বিকারেই গ্রীকৃ, লাটিন, জেন্দ, হিক্রু, জর্দ্দাণ ও লিথুনিয়ান প্রভৃতি 
সমগ্র ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । তবে কেবল আমেরিকার রেড 
ইগ্ডিয়ানগণ এবং নাগবংশীয়গণই এক ছের ন্বর্গহইতে আমেরিকায় 
যাইয়! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

যাহ! হউক যদ্দি আমার এই গ্রন্থপাঠে অধীয়ানগণ পাশ্চাত্য- 
গণের কুহক হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া জগতের আদিত্রন্থ_ 
বেদে শ্রদ্ধাবান হয়েন॥ তাহ! হইলেই আমি আমাকে 

কৃতার্থ মনে করিব । , 

আমার প্রথম সংস্করণের সমগ্র ব্যয় (৫৫০ টাকা ) কাশিম বাজারের 
বর্তমান মহারাজ অবদানকল্পতরু মানবদেবতা শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচ্দ্র 
নন্দিমহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন । বর্তমান সংস্করণের সমগ্র ব্যয় 
(১১০০২) বামড়ার মহারাজদ্বয় প্রদান করাতে, আমি ইহার দ্বিতীর 
সংস্করণের প্রচার করিতে সমর্থ হইলাম । এজন্য আমি আজীবন 
ইহীদ্দিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ থা.কৰ। 

বিনয়াবনত 

শ্রীউমেশচন্দ্রনাশশন্্া বি্ভারতু । 



সুচীপত্র । 
সমগ্র মানব জাতি একনিদানসমুখ ১-৮ ককেশশ পিতৃভূমি নহে ৯ ইউফ্রে- 

টিশবেলা*১৪ বালাটকবেলা ২০ মিশব্ ২৫ মিডিয়া! ৩৪ ইরাঁণ ৩৯ বারিণ দ্বীপ 

৪৫ এক আশ্চর্য হীপ ৫৭ তারতবর্ষ পিতৃভূমি নহে ৬০ সুবাস্ত ৮৫ উত্তবু কুরু 

পিতৃভূমি নছে। প্রফুল্ল বন্দ, শীতলচন্ত্র চক্রবর্তাঁ ৯৫ উত্তরকেন্দ্রপিভৃভূমি নহে 
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প্রায় অর্ধশতাবীকাল গভীর গবেষণা ও শাস্বালোচনার পর আজি শুভ ব৮ 
অশ্তীভক্ষণে আমার প্রত্বতত্ববারিধির তৃতীয়ভাগ বা “মানবের আদি জন্মভূমি” 

নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমি এ বিষয়ে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি, 
আমার শ্রম সফল হইয়াছে কি না, তাঁহ! প্রবীণগণের বিচার্ধ্য। 

পাশ্চাত্য মনিষিগণ সমস্বরে বলিয় গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিঙ্গুদিগের 

বেদাদি শাস্তগ্রন্থসমূহে এমন একটা কথাও নাই যে তাহার! ভারতের বাহিরের 

কোনও জনপদহইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা 
বলিতেছেন যে আধাগণ বাক্টিয়। বা এরূপ কোনও তথাকথিত মধ্য আশিয়া 

হইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া! একদল ককেশশের পার্থ দিয়া ইউরোপ ও অন্য দল 
পারস্তে+ ইরাণে আনিয়া উপনীত হয়েন। পরে গৃহবিবাদনিবন্ধন একদল 

ইরাণপরি শ্যাগপুর্বক ভারতে যাইয়! হিন্দুজাতির ভিত্তি সংস্থাপন করেন, ইরাণ- 
স্থিত অগ্তদলের নামাস্তরই আজি পারশীজাতি। 

কিন্ত আমর! একমাত্র বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের 

পধ্যালোচনাদ্বার| ইহাই জানিতে পা:ররাছি যে পাশ্চাত্য মনীধিগণের কোনও 

একটি কথ।র মুূলেই কোন প্রকৃত এঁতিহা বিদ্যমান নাই । তাহারা গ্রীক 
প্রভাতি জাতির বয়ঃক্রমের পুর্ব সময়টাকে [১1001500110 বা প্রাগৈতিহাসিক 

সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদিগের 

কোনও কোন তন্ত্রছাড়া অন্যানা সমগ্র শাস্তগ্রন্থই গ্রীকৃসভাতার বন্থপূর্বব্তী, এবং 
আমাদিগের বেদ, উপনিষৎ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহই জগতের প্ররুত 

ইতিহাস। অবশ্ত এ সকল গ্রন্থ একালের মাঞ্জিত প্রণালীতে বিরচিত নহে, কিন্তু 
অনয দেশের নাই মাম! অপেক্ষা আম[দিগের দেশের এই সকল কাণামামার 

দ্বারা আমর! জগতের প্রাচীনতম যুগের বনু প্ররুত এতিহা জানিতে পারিতেছি। 
তোমরা বেদসনুহকে কেহ “হ্রেব্বাকৃ,” কেহ বা 'অসারককষকগান” ও কেহ 

কেহ ঝ! প্রলাপবাক্য বলিয়া! পুজ! বা গহা! করিতে পার, কিন্তু আমর! ক্রধাগত 



ৃ [২] 
৫* বংসরকাল তন্নতন্নভাবে পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া! ইহাই জানিতে পারিয়াছি 
যে তদানীন্তন পূর্বরপুরুষগণ যখন যাহা হইত, যখন যাহা ঘটিত, তাহাদিগের মনে 

যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুসূন্জানে যখন যাহা জানিতে পারিয়াছেন,প্রকু- 
তির বৈচিত্র্যসন্দশনে তাহাদিগের গ্রসনহৃদয়ে ষে সকল ভাব ও জিজ্ঞাসার উদয় 

" হুইয়াছে, কাহার! বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ না! ঈশ্বরবাণী 

এবং ন! ইহ! কর্ণপীড়াদায়ক চাষার গান বা প্রলাপবাক্য । ইহা জগতের মহান্ 

আদি ধর্মগ্রন্থ, আদি মহাকাব্য ও মহান আদি মহাপুরাণ। 

ফলতঃ কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি ৃষ্টান্, কি পার্শী বা কি 

হিক্রজাতিসনাথ সেমিতিক জাতি, বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ মহাভারত ও প্রাচীন 

এবং প্রধানতম তন্ত্রপুরাণসমূহ, 'উত্ত সর্বজাতির সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ। 

প্রকৃত মধ্য এশিয়। বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়াহইতে গ্রীক, লাটিন, 
ফ্রেঞ্চ জন্মীণ, শাকসন ও ইংরাজপ্রভৃতি কোনও জাতির কোনও পুর্ববপুরুষ 

একছের ককেশশ হইয়া ইউরোপাদিতে প্রবেশ করেন নাই, আমরাও পাশী- 

দিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিলাম না। এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্যগণ বাহা বাহা৷ বলিরাছেন ও বলিতেছেন, হাহার কোনও প্রমাণই নাই। 

পক্ষান্তরে দেবতাখ্য ব্রাঙ্মণেরা পিভলোক আদিশ্বর্গ বা মঙ্গলিয়াহহতে ভারতে 

আসিয়। আধ্য (লড) নামে সমলঙ্ক, ত হয়েন। সেই ভারতীয় আধ্যগণের একদল 

গৃহব্বাদনিবন্ধন আধ্যাবর্ভ ঝ :1810610 ৬৪৩০ পরিত্যাগপুর্বক পারস্তের 

উত্তরভাগ ও তুরুক্ষের দক্ষিণভাগে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 

বৃত্রান্থর পারস্তের উত্তরভাগে যাইয়া যে রাদ্যের পন্তন করেন, উহা! ভারতীয় 

আধ্যগণের নাম হইতে “আবধ্যারণ” নামে বিশেধিত হইয়া শেষে উহার অপত্রংশে 

আইরাণ বা ইরাণনামে প্রখ্যাত হয়। এ্রবূপ বাইবেলের ইআয়েল্, তুরুফের 

অর্জরম ও আরমাণা, আলবেনীর়া, ককেশশের উপত্যকার আইরণ, গ্রীশের 

উত্তরদিকৃস্থ আরীয়!, জন্বীণদিখের আরিয়াই এবং এরিণ না আয়ারল্যাও শন্দ 

ভারতীয় আধ্্যশব্দ হইতে বাৎপাদ্দিত। আর বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহান্ুর বল যে 

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই আজি জগতে আন্মুরীয় (অন্থরন্ত ইদং ) বা 

£95711 নামের বিষয়ীভূশ, এবং উত্ত অস্ুরগণের অন্ভুচর হন্দীস্ত পণিগণই 

ডারতহইতে বিতাড়িত হইয়া! তুরুক্ষে যাইয়া ফিনিশায়ান্ জাতির পত্তন করেন। 



[| ও |] 

এবং সগরাদেশে হিন্দু যবনগণ মুগ্ডিতশিরস্ক ও মুক্তকচ্ছ হইয়া লাঞ্কিত হইলে 
তাহারা প্রথমতঃ মিশরে যাইয়া! মৈশর যবনজাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই 
যবনগণই কালে ইথিওপীয়াননামের বিষয়ীভূত হয়েন। সেই মৈশর যবনগণের 
যে শাখা! আশিয়িক তুরুফে যাইয়া বে একটা গপল্লীস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই 
[91650175 বলিয়! প্রখ্যাত হর এবং উক্ত ঘবনগণ, যবন্শব্ের বিকারে ( যবন- 

জোন, জু ) ক্রমে জুনামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। মিশরগত উক্ত যবনজাতির 
এক শাখ! আরব ও অন্ত এক শাখা গ্রীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ভারতীয় 
মৈশর যবনগণ হইতেই আরব ও এীক ধবনগণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তাই এখনও 

গ্রীকের আপনাদের নামের অন্তে ভারতীয় রাজা নহুষের নাম যোজিত করিয়। 

আসিতেছেন। আরবগত ববনগণও াহাকেই “নু” এবং হিক্রষবনগণ তাহাকে 
বাইবেলে “নো ওয়!” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, মৃতরাং সমগ্র পুরাতন পৃথিবীর 

প্রায় সমগ্র জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূতপূর্র্ব ভারতসন্তান। 

মহামতি পোকক তাহার [7019 10 299০০ নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন যে আ্ষ,কার সকল সত্যজাতিই আপনাদিকে ভূতপূর্বব ভারতসস্তান 

বলিয়া! নির্দেশ করিয়! থাকেন । আমরা তাহাই সত্য বলিয়া ননে করি এবং আমর! 
ইহাও মনে করি যে ভারতের সেই “পুরীমঠ* শন্দই বিকার গ্রস্ত হুইয়৷ মিশরের 

“পীরা মিড”শব্দ গড়িয়! দিয়াছে । আর আক্রিকার মুরগণও খগ্বেদের “মুরদেব* বা 

ভারতীর অস্থরদিগের শাখান্তরবিশেষ। তাই মিশরাদিদেশে ভারতীয় মনু(0121785) 

ও ভারতীয় ভগবতী ঈশার মুগ্ডিপূজার সঞ্চার দেখা যায়। এনছাইক্লোপিডিয়৷ 
[1০০ শব্দের যে নিদান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অমূলক কল্পনামাত্র । ইউ- 
য়োপেব ড্ুইডদ্বিগের ধর্মবকর্মমও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্মের সংস্করণবিশেষমাত্র ৷ 
উহাদিগের 7২০] (রড)£আমাদিগের কুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ইউরোপের 

কেলট বা কেলটিকগণ, ভারতীয় কিরাত বা কৈরাতিকগণের অনস্তরবংশ্তয | 

ইউরোপের 15460:) শব্ধ ও বেদের "ব্রিতুন” শবহইতে ব্যুৎপাদিত। পাশ্চাতোরা 

শকদ্দিগকে অনার্য ও ভারতের বহিঃশক্র বলিয়! থাকেন। কিন্তু শক বাশক 

ুষ্টুগণ অযোধ্যার বৈব্স্বত মনুর পুত্র নরিষাস্তের অনস্তরবংশ্ত । যদাহ-_বি, পু। 

ইক্ষকুশ্চৈব নাভাগোবুষ্টঃ শ্যাতিরেব চ। 
নরিষ্যস্তশ্চ বিখ্যাতে। নাভানেদিষ্ঠ এব হি ॥ ৩৪। 
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করূষশ্চ পৃষধ শ্চ বহমান লোকবিশ্রুতঃ ৷ 

মনোর্বৈস্বতন্তেতে নব পুত্রাশ্চ ধার্িকাঃ ॥ ০৫ ১অ। ৩অং। 

ইক্ষাকু, নাভাগ, ধুষ্ট, শর্ধ্যাতি, নাভানেদিষ্ঠ, করষ, পৃষধ* বহ্নমান্ ও 

নরিষ্যস্ত, এই নয়জন বৈবস্থত মন্তুর নয় পুক্র। 

নরিষ্যতঃ শকাঃ পুত্র! নাভাগধ্য তু ভারত। 
অন্বরীযোহভবৎ পুত্রঃ পাঁধিবর্ষভসত্তমঃ ॥ 

২৮--১০ অ, হরিবংশ। 

উক্ত নরিষ্যস্তের পুত্রের নাম “শক” । “উক্ত বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মহাত্মা 

মানদেবত! বুদ্ধদেব 'শাকাসিংহ' বিশেষণের বিষয়ীভূত। এই শকগণের 
হুন্ুর৷ সগরকর্তৃক পরাভৃত ও লাঞ্চিত হইয়া ( অদ্ধমুগ্ডান্ শকান্-_২ ১--- 

৩ অ-_৪ অংশ বিষু পুরাণ ) প্রথমতঃ অস্তরীক্ষের একদেশ ভুরুফে গমন করেন। 

ষং শক! বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষমূ। অথর্ববেদ। 

এবং তথার ভাহার1! আধ্যরম (আরা রমন্তে বত্র) জনপর্দ ও আধ্যমানব 

(আরমাণি) জাতির দেহ প্রতিষ্ঠ। করিয়! ইউরোপে গমন করেন । তথায় শাহার! 

কাহপীন সাগরের পশ্চিমবেলায় যে জনপদের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই 

আজি ভাষার বিকারে (শকাবসথ হইতে ) “শিদিয়া” নামের বিষর়ীভূত এবং 

তাহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্শন্গণ ইউরোপে সর্ধাদৌ যে জনপদের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা তখন 

শশ্মেশিয়া 991776518 ) 

নামে প্রথিত হয়। এই শন্মন্দিগের দ্বিতীয়রাজ্যের নামই জন্াণী ও জাতির নাম 

জন্দমাণ। জন্দণের। এখনও আপনাদিগকে মন্থর অন্তরবংস্ত বলিয়া নির্দেশ 

করিয়! থাকেন। ( এনছাইক্রো পাডয়ার জন্মাণ শব্ধ ২য় পের! দেখ )। এখনও 

পোলাণ্ডে শর্শন্ নামে একটা জাতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং উক্ত শকসুমু- 
দিগের দ্বিতীয় রাজ্যের নামই শাকৃসনী ও জাতির নাম শাকমন। উক্তলো 

জন্দাণ ও শাকসন জাতিহইতে ইংরাজজাতি সমুদুত এবং ভারতের ব্রাত্য 

ক্ষত্রিয় কিরাতহইতে কেলট ও গলজাতির সমুদ্ূব। 

গ্রীকগণ চন্দ্রবংণীয় ক্ষত্রিয় যবনসম্তান (তুব'সো ধবনা জাতাঃ ) কিন্তু তাহারা 



[৫ 1 

আপনাদ্দিগকে [3156155 জাতিও বলিয়া থাকেন। উক্ত হেলেনিস্ শব 

হুষ্যার্থক হেলিস্ শব্দ হইতে বুৎপাদ্িত। গ্রীকের! যে হু্যকে [91103 বলিয়া 
থাকেন, উহারও নিদান সংস্কৃত হেলিস্ ( হেলি+ সি হেপিঃ বা হেলিস্) শব । 
176155)9 শকের অর্থ ক্র্য্যবংশীয়। কিন্তু গ্রীক যবনের! চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, 
ন্তরাং বোধ হয় অপোগস্থানের রোমকপত্তনবাসী কুর্ধযবংশীয় কম্বো ক্ষত্রির়গণ 
গ্রীশে যাইয়। প্রথমে উপনিবিই হয়েন, তজ্জনা গ্রীকদিগের প্রাথমিক জাতীয় নাম 
[701621795 হইয়াছিল । পরে কন্বোঞ্জেরা ইটালীতে যাইয়। দ্বিতীয় রোমক পত্- 

নের পত্তন করিয়া লাটিনজাতিতে পরিণত হয়েন। এইজন্তই গ্রীক ও লাটিন ভাষ। 
সংস্কৃত বহুল ও গ্রীক ও লাটিনজাতির মাইথলজী এবং দেবগণ ভারতীয় ভাবাপন্ন। 

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবানীরাও ভূত্তপূর্ব ভারতসস্তান। এখনও তথায় 

ভারতবিতাড়িত বলির সনম বেলিসন্প-রসাতলং) রসাতল বা বলিভূমি ( বলিভীরা ) 

বিরাজমান। এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় “রামসীতোয়া” উৎসব সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। বর্ার মগের] ব্রাতা ক্ষত্রিয় ও জাতিতে কিরাত। সমগ্র পূর্ববোপত্বীপ 
ভারতসস্তানে পরিপূর্ণ; উহ! ত্রিভূমি ভারতেরই অংশ ও অঙ্গবিশেষ। নেপালের 

প্রাচীন নাম চীন । এখানহইতে চীননামক ব্রাত্য হত্রিয়গণ বর্তমান চীনে যাইয়া 
উপনিবিষ্ট হয়েন। চীনের পূর্বনাম জনলোক । 

উদ্দঙ্ জাতো! হিমবতঃ স প্রাচাং শীয়সে জনম্। অথর্ববেদ। 

এখনও চীনের বুলোক প্রকৃত হিন্দু এবং তথায় বু গ্রহে দশ মহাৰিগ্ভার 

পূজা ও আরতি হইয়া থাকে । এই চীনগণদ্বারাই জাপানজাতি গঠিত 
জাপানদিগের দেবালয়ের সাইনবোর্ড সকল ব্রিহুতী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। 
তবে কেবল উত্তর আমেরিকাই স্বর্গ ও নরকের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী দৈত্যদদানব্গণ 

দ্বারা অধ্যুষিত। উহার! এইক্ষণে তথায় “রেড ইয়ান” নামে পরিচিত । 

স্তরাং পাশ্চাতযগণ যাহা যাহা বলিয়৷ থাকেন, তাহার একটী কথাও প্রকৃত 

নহে। আমর! “ইউরো পীয়গণ ভারতসন্তান* এই প্রবন্ধে বু প্রামাণ্য এমাণ 

বার! তাহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়াছি । 

মহামতি উইলিয়ম এফ ওয়ারেন সাহেব ষে “প্যারাডাইজ ফাউও”" নামে 

একখানি গ্রন্থ লিখেন, পৃজনীয় বলবস্তরাঁও গঞঙ্গাধর তিলক উহারই অনুগামী 
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হইয়| [07 1১০1 ব! উত্তরকেক্জের আদিগেহত্বসধন্ধে অনেক কথাই বলিয়া” 

ছেন। তিলক আমাকে কাহার /££001০ [70110 11) 006 ৬5৫০৩ নামক 

গ্রন্থ পাঠাইসজ৷ দিয়াছিলেন। পুণাতে স্তীহার সহিন্ত'আমার এ বিষয়ে বু আলাপও 

হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ও ওয়ারেশ সাহেবের উক্জিপরস্পরা সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ 
বলিয়। আমি ভা! গ্রহণ করিতে পারিলাম না । 

অনেকে ভারতের আদিগেহত্বসপ্থম্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন! যেমন 

“পৃজনীয় ৬সত্যব্রতসামশ্রমিপ্রভৃতি। কিন্ত তীাহাদিগের উক্ভিও প্রমাণশুন্ত ও 
পৃথিবীর ইতিহাসপ্রণেত। শ্রেকীযুক্ততর্গানাসলাহিড়ী মহাশয়ের বাক্যাবনী ও 

বেদবিরুদ্ধ বলিয়৷ আমাকে তৎসমুদধর পরিহার করিতে হইয়াছে । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
দ্বিজদাস দত শর্মা এম এ (ত্রিপুরা ব্রাহ্গ-সমাজের এক বক্তৃতায় ) ইরাণকে 

আদিগেহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমর! মূল গ্রন্থে ইরাণের 

আদিগেহত্ব নিরাকুত করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিজয়চন্ত্র মজুমদার, 
বি-এল, মহোদয় মডারেণ রিভিউতে মে "৪ আগষ্ট মাসে আসিয়ার দক্ষিণের 

কোনও স্থানকে আদিগেহ বলিতে অভিলাধী হইয়াছেন। শ্রদ্বেত্রীযুক 
অৰিন্মশচন্দ্র চট্রোপাধ্যা্ন এম এ (প্রত্বতন্বকর্মচারী কাশ্মীর ) মহাশয়ও 

ব্যাবেলোনিয় প্রভৃতি অর্বাচীন দেশের আদি গেহত্ব-সিদ্ধি-জন্ বক্তৃতা করিতে- 

ছেন, তাহাদিগের মতও খণ্ডিত হইল। ঘখন বেদাদদি কোনও শান্ত্ই হিমালয়ের 

পশ্চিম বা দক্ষিণের,কোনও স্থানকে পিতা বা পিহলোক বলিয়া নির্দেশ করে না, 

যখন “ছে ই .পিতৃপদবাচ্য, তখন বাঙছ্গণ ঠাহাদিগের পক্ষে সাহেবদিগের 

কথায় বিচলিত হওয়। সমীটান হয় নাই। 

আমি মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই ( ইলাস্থায়ী ) বা নের পর্বতের সানু- 

দেশকে মানবের আদি জন্মভূনি বলির! নির্দেশ করিম্মাছি এবং জগদরেণ্য বেদ ও 
অন্তান্ত শান্ত্রহইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, বোধ হয়, তৎপাঠে কেহ 
আর আনার মতের পরিপন্থী হইবেন না । অবশ আমি নির্ঘট্ট,কোব, যাস্ক, শাক- 
পুণি ও ওর্ণনাতের নিরুক্ত এবং উবট, সার়ণ, মহীধর ও শঙ্করভাম্যের ব কথাই 
অগ্রাহ্ করিয়। স্বাধীনভাবে বেদব্যাখ্য! করিয়াছি, কিন্ত আশা করি তথাপি কেছ__ 

“$রে মূর্খ আটলা্টিকেরও কি আবান্ব পাড় আছে? 
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“তাতন্ত কৃপোদক্ষমেৰ পুতম্।” 

এই সকল শ্রষ্বুদ্ধির পদতলে শ্বাধীন আত্ম! বিলুষ্ঠিত হইতে দিয়া আমার 

কথাগুলি উড়াইয়! দিবেন না । অনন্ঠ, সম্প্রতি কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে,ধাহারা! ইংরাজী ভাষা জানেন না-_তাহাদিগের কথ। গ্রহণীয় নহে। 
কিন্তু বেদজ্ঞানশূন্ত স্থলদশা ইউরোপীয়গণ কেবল অনুমান বলে যাহা বলিয়াছেন-_ 
তাহার নিকট মস্তক হেট ন! করিয়া কি জগন্মান্য বেদের নিকট-_নতমুদ্ধা হওয়। 

উচিত নহে! এম এ বি এ উপপধিধারী যুবকেরা কেন যে ইউরোপীয়- 

দিগের ঝঙ্কারে এত গদগদ, তাহা তাহারাই জানেন। “বেদ জগতের আদি 

ইতিহাস” যুবকের! অগ্রে উহার খবর লউন। শবে সায়ণ ও যাঙ্ক মানিতে গেলে 

চলিবে না । যদি প্ররুতার্থবাহিনী সাধীয়সী হয়, তবে উহার অনুগামী হইতে 

বাধ কি? 

আমধ্ব। মুলগ্রশ্থে দেখাইয়াছি যে, বামনবিষু, আমাদিগের পূর্ব-পিতামহ 
বৈবন্বতমন্ন ও শযু প্রভৃতিকে লইয়া অপোগন্থানের ভিতর দিপা ভারতে প্রবেশ 

করেন। তজ্জন্ অন্তরীক্ষের একদেশ অপোগন্থান “মুরবত্মণ্ নামের বিষরী- 
ভূত। কিন্তু দেবকুলধুরন্ধর বিষ্ণুকে উপদ্রত দেবগণের জন্ত তিনবার (ত্রিশ্চিৎ) 

ভারতে আসিতে হইয়াছিল । আমরা মনে করি তিনি প্রথমবার আফগানি- 

স্থানের পথে আসিয়া পশ্চিমসমুদ্র পার হইতে কষ্ট পাইয়া শেষ হইবার 

বদ্রিনারায়ণের পথে ভারতে আগমন করেন। তাই আমরা কনখলের প্রান্তে 

হিমালয়পাদদেশে “হরিদ্বার” ও *ম্বর্শদ্বার* নামক তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। 
তাহার প্রথমপাদবিক্ষেপনস্থান “বিষুপাদদ্ূমি” ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান “বিষুজপদ 

£”, এই হরিতবারেরই সুদূর উত্তরে সনবস্থিত। শান্ত্রপ্রবীণ পূজনীয় ক্ৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষ্ণুর ভারতাগমন শ্বীকার করিয়। গিয়াছেন £_- 

[105 40505301095 01181817100 21610000660 12 056 13২15 ৬৩৫৪, 

11 121750200 ৮+1010)) 016911 [0011)05 0 0176 01506 16102 009 

15275 00110615094 (11616 10156190919 00210 60 [17015) 051105155 

018004 (156 01110921109 01 ৬ 15100)00 1011085৩1ি আঠা 17558 227 22, 
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কিন্তু ইহাই প্রকৃত এঁতিহা, পরস্তু বোধ হয় বা 192111905 নহে। 

শতপথের সেই *্উত্তরগিরেঃ মনোরবসর্পণম্”ও বিষুুসহ ম্থাদির ভারতাগমন 

ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ যেন ইউরোপীয়দিগের কৃত গংস্কতগ্রস্থান্ববাদ 
মূলপু'জি করিয়! পদার্থনির্পয়ে প্রবৃত্ত না হয়েন। আমি কোনও কথাই নুতন 
বলি নাই, খধিরাই বলিয়াছেন স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবতারা নর ও মর এবং 
খধিরাই বলিয়াছেন যে, পিতৃভূমি স্বর্গের দেবাখ্য ( ব্রাহ্মণাখ্য ) নরেরাই ভারতে 

আসিয়! আর্ধ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেমন সেই ভারতীয় আধ্যজাতি- 

দ্বার অন্তান্ত দেশসমুহ অধ্যুষিত, তেমনই ভারতীয় সংস্কতভাষার বিকারেই 

গ্রীক লাটীন, জেন্দা, হিব্রু ও জন্ম প্রভৃতি ভাষা গঠিত । বাইবেলও ভারতীয় 
হিন্দু যবনগণদ্বার! হিন্দুশাস্ত্রের সতা ও ভ্রান্তিঘ্বার। বিরচিত। এবং মহাস্া যিশুও 

তারতে আসিয়া বেদ, উপনিষত্, গীতা ও মন্গুসংহিতাপ্রভৃতি পাঠ করিয়! 

তন্ময় হইয়া আপনাকে “রুষ্ণ” নামে প্রখ্যাপিত করেন । তীহার 'খষ্ট নাম সেই 

ভারতীয় কৃষ্ণনামেরই বিকারবিশেষ । বাইবেলে খৃষ্ট (0101150) নাম নাই। 
আমি বেদহইতে “দৈবতকা৮, “ভৌমকা” “মানবের আদিজন্মভূমি” 

ও “সারম্বতকাণ্ড” এই চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। তন্মধো প্রয়োজনবোধে 

গ্রথমে তৃতীরখণ্ড প্রদ্বতত্ব-বারিধি বা এই গ্রন্থের প্রচার করিলাম । মানব- 
দেবতা অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাছুরের 

প্রদত্ত ৫৫০ টাকা সাহাষ্যে ও সাহিত্য্গতে সর্ধজনবিধিত বহুশান্ত্রে কতশ্রম 

ও পারদৃশ্বা পুজনীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে এই 

গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ্য সমাপ্ত হইল, এইজন্য ইহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ 
থাকিব। 

আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভার আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ 
মনোরঞ্জনের হস্তে বিন্য্ত হইয়াছিল কিন্তু, সহসা তাহার উপরতিতে উহাতে বাধা 
পড়িল। যখন তাহাকে লইয়৷ আমি শোণনদতীরস্থ কৈলোয়ারে ছিলাম, তখন 

সে একদিন দিব দ্বিপ্রহরে স্বপ্ন দেখে যে কে এক বুদ্ধ তাহাকে বলিতেছেন যে 
“তুই আর আঠার দিন এই পৃথিবীতে আছিস”। ঠিক সেই আঠার দিনের দিন সে 

দেওঘরে শেষ যাত্রা করে। আমিও তথার চাহার নৃত্যুর দিন দিব! দ্বি প্রহরে-_ 
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তন্্'বেশে খোণাচক্ষে এক সন্গাধীকে দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু খোল। 

ছিপ, "মামি এক তাননয়নে সেই সন্নাপীর দিকে তাকাইতেছিলাম, কিন্ত আমার 

কনিষ্ঠ! কন্তা সরঘূবালার ডাকে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিনও অপর এক 

বৃদ্ধ সন্্যানীকে স্বপ্নে দেখি । * ইহাতে আমার মনে হইতেছে ষে, প্রথম জন 
মনোরঞ্জনকে লইয়া যাইতে ৪ দ্বিতীয় জন যেন আমাকে সন্গানী হইতে উপদেশ 

দিতে আসিয়াছিলেন? কে জানে ইহার ভিতর কি আছে? 

হাস গে, রী 
হততাগধেয় 

২৮শে আশ্বিন, ১০১৯ শাল । শ্রীউমেশচ * দাশশশ্ম। 

৪৫1৫, শিমলা ঈ ৬, 

কলিকাতা 
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মানবের আদি জন্মভূমি 

গওবশ্বাঞ্খাম্্ 

সমগ্র মানবজাতি একনিদনসমুধ্খ 

“কোদ্দশ প্রগমং জায়মানম্” 

খণ্েদ বলিতেছেন, কোদদশ প্রথমং জায়মানং ? প্রথম উৎপন্ন বাক্কতিকে 

কে দেখিয়াছে ? নকোহপি। কোন খাক্তিই পথম জায়মান ব্যক্তিকে দেখে 

নাই। কেন? যখন জগতের সকল নরনারীর আদি মাতাপিত। অথবা প্রথম 

মানবদম্প'ত জগতে আবিডভতি হইয়াছিলেন, তখন জগতে আর কোন মানব 

ছিল না, সুতরাং দেখিবে কে? তখন চন্দ্র, র্যা, গ্রহ, নক্ষত্র, পণ্ড, পক্ষী ও 

কীট পতঙ্গেরাই যাহারা নিকটে ছিল, ভাহার। তাহাদিগকে দেখিতে সমর্থ 

হইয়াছে । স্থতরাং সেই আদি মানবমিথুন জন্মপরিগ্রহুদ্বারা কোন্ স্থান 

পবিত্র করিয়াছিলেন, শা দুর্সেয় নহে, পরস্থ অবিজ্ঞের। তবে আর এ 

বিষয়ে লেখনী-ধারণের মাবপ্তকতা কি? হা কোন মানবই, সেই আদি 

সুতিকাগ'ণের অবস্থানধিন্দু মঙ্গুলিনিদ্দেশদ্ধার। দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহে; 

এবং সমর্থ হইতে পারিবেও না, কিন্ক জগতের আদি মহাকাবা আদি মহ! 

পুরাবুত্ত ও আদি মহাধন্মগ্রন্থ বেদচতুষ্টয়, সেই আদ সুতিগেহসনাথ আদি 

প্রত্বোীকের স্থাননিদ্দেশ করিতে সমর্থ হইরাছেন। পুথেবীর আর কোন জাতির 



্ সানেবের আদি জন্মভূমি 

আর কোন গ্রস্থই সেই আদি পিতৃভৃমির নাম ও সীমানির্দেশ করিতে সমর্থ 

হয়েন নাই। 

মাচ্ছা জগতে যখন শ্বেত, কৃষ্ণ, থর্ক্, স্থূল, উন্নতনামিক ও অবনতনস 

এবং প্রশস্ত ও অপ্রশম্ত-হন্ুইতাদি নানা পৃথক্শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়! 

যায়, তখন জগতের সমগ্র নরনারী যে একমানবদম্পতি-প্রতব, তাহা কি 

গ্রকারে মনে করা যাইতে পারে ? কেনেরী দ্বীপের লোকের! অগ্যাপি শিশ 

দিয়া কথা কহিতেছে, ভাষাহীন মনুষ্যের, সম্ভাও জগতে বভ দেখিতে পাওয়া 

যায়, আর যত লোক রহিয়াছে. তাহাদিগের মধ্যেও একের ভাষার সহিত 

অন্যের ভাষার কোন সমতাই পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে না, সুতরাং মনুম্যগণ 'একই 

সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মানবদম্পতিহইতে গ্রন্থৃত 

হইয়াছিল, যদি ইহাই প্ররুত এতিহা হয়, তাভা হইলে মানবের আদি জন্মভুমি 

বলিয়৷ একটি নিক্ষিষ্ট স্থান কিরূপে থাকিতে পারে? 

ই! পাশ্চাত্যকোবিদবুন্দের ছদয়ে একদ' এ জিজ্ঞাসার ও সমুদ্রেক ন! হইয়া- 

ছিল, তাহা! নহে। তাহারা তজ্জন্তই মনুষ্যদিগকে ককেশায়, মক্গলীর, ইথথী:গপীয়, 

কাফ্রী ও নিগ্রো-প্রহ্থতি নান। শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্কু আমরা ইহার 

মূলে কোনও সত্য মাছে বলিয়া মনে করিয়া থাকি না। কেন? 

পঞ্ু-পক্ষি-প্রৃতির স্ায় মানুষ কোন বদ্ধনূল সংস্থার বা ভাষা লইয়া জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন না) ভাষা স্তাহারা নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছিলেন। 

গ্ুতরাং সেই ভাষা প্রণয়ন করিবার মহা শক্তিলাভ করিবার পুরে যে সকলজাতি 

সেই আদিপ্রত্রৌকঃপ্রিঠ্যাগপুর্বক কেনেরিপ্রস্থতি দ্বীপে বাইয়া উপনিবিষ্ট 

হইয়াছিলেন, অথচ নিজেরাই চেষ্টা করিয়া কোন ভাষার কজন করিয়া লয়েন 

নাই বা লইতে অসনর্থ হইয়াছেন, ভাভারাহই আদি জগতে ভাষাহীনজাতি 

বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎপর সেই আদি পিত্ৃন্মিতে ভাষার কতক সৃষ্টি হইলে, 

যাহারা সেই অপরিণত ভাষা লইয়া গৃহত্যাগ করিম্ছিলেন, তাহাদিগের ভাষার 

সহিত আনাদিগের তদানীন্তন প্রাচীনতম ভাষার আংশিক মিল থাকিলেও 

নানাকারণে বিকারগ্রস্ত তাহাদিগের ভাষা ও অতুযুন্নত আমাদিগের বর্তমান 

ভাষার সহিত সনভা প্রদর্শন ও অপভ্ভব। তবে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে 
উহার মধ্যেও বে 'অপীন সমতা রহিয়াছে, তাহা! অঙ্ভুত হইতে পারে। 
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“যোজনান্তর ভাষা,” যেমন ভাষা যোজনাস্তরে যাইয়া! বিকৃত হইয়া থাকে, 

তদ্রপ সভ্যতার উন্নতি 'ও অবনতির সহিতও ভাষা কালে কালে পরিবর্তনশীল 

হইয়া থাকে, তজ্জন্য একই ভাষাভাষা একই মনুষাজাতির মধ্যে আজি ভাষাগত 

এত গভীর বৈষমা সমাগত। জগতের আদ্দ ভাষা গীর্বাণবাণী বা সংস্কৃত 

ভাষার বিকারে জগতের আধ্য, অনার্য, সমগ্র জাতির ভাঁষাই উৎপন্ন হইয়াছে, 

কিন্থ নানা বিকারের সংঘটন ও নানা প্রাদেশিক ভাষার স্বাতন্ত্রাবশতঃ এবং 

গপনিবেশিকগণের ভাষায় নানা নুতন নূতন শব্দের সমাগমনিবন্ধন আজি 
মান্য, “আর্দিতে জগতের সমুদয় লোক একই সংস্থতভাষাভাষী ছিল+», ইহা 

অনুমান করিতে ৪ সমর্গ নহেন। কিন্তু সমুদয় পৃথিবীর সভ্য মানবজাতির 

আদি পৈতৃক সম্পৎ বেদ, জগতের দ্বিভীয় যুগের গ্রন্থ রামায়ণ ও চতুর্থ যুগের 

গ্রন্থ বাইবেলে মানবগণ ষে পুর্বে একই ভাবা-ভাষী ছিলেন, তাহ] বিশদাক্ষরেই 

বিবৃত রহিয়াছে । সেই একই ভাষা যে প্রকার আবহাওয়া ও অন্তান্ত নানা 

কারণে নানা বিকারের ভিতর দিয়া নানা স্থানে যাইয়া নানা মুত্তি ধারণ 

করিয়াছে, তদ্রপ জগতের একই মানব নানা স্থ'নে যাইয়া! আবহাওয়া, আহীর্য্য, 

বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাবসায়-প্রল্তুতির পার্থকাবশতঃ এই দৈহিক আকৃতিগত বৈষম্য 
ভজনা করিয়াছে । ভাষার সায় মন্ুষ্যের আকারও যোজনাস্তরে পার্থকা- 

ভাজী। কলিকাতার লোক হইতে নদীয়া ও যশোহরের লোকের আকার 

স্বতন্ব, আবার বরিশালের লোকের সে স্বাহন্থা যেন আর৪ একটু স্বাতন্থ্যবান্। 
ফলতঃ মানবজাতির মধ্যে শ্বেত, কৃষ্ণ ব! ককেশায়, নিগ্রো অথবা আর্য, অনাধ্য 

বলিয়া কোন ত্রশ্বরিক ভেদ নাই। 

এরূপ জনঞ্ুতি যে আদি মানবদম্পতি কৃষ্বর্ণ ছিলেন। একালেও 

আমর। সাক্ষর ও সভ্যলোক অপেক্ষা নিরক্ষর ও অসভা লোকদিগের বর্গত ও 

আকারগত বহু বৈষম্য দেখিতে পাইয়া! থাঁক। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে 

পিত ও কুতবিগ্ভ ভ্রাতার যেরূপ আকার, নিরক্ষর বা দশ্থ্যতস্কর কিংবা 

বাণিজ্য-বাবসায়ী ভ্রাতার আকার ঠিক তদ্রপ নহে । আবার সম্তলক্ষেত্রবা সী 

লোকদিগের আকৃতির সিতও পর্বত প্রধানস্থানবাসীদিগের আকারগত বৈষম্য 

স্বতই অতাধিক। পাঞ্জা ও রাজপুতনার যে ক্ষত্রিয়গণ উন্নতনাসিক ও 

পরিমিতহন্, দেই ক্ষত্রিয়গণেরই যে সকল নেদিষ্ঠ দায়াদ নেপাল বা মণিপুরে 
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যাইয়! বাস করিতেছেন, তীাহাদিগের নাপিক! অন্রন্নত ও হন দ্রাঘিমসনাথ। 

চীন ও জাপানীদিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষের নেপাল ও বঙ্গদেএ, কিন্তু 

আন্বি আবহাওয়ার পার্থক্যনিবন্ধন ঠাহাদিগের মধোও যেমন ভাষাগত বৈষমা 

ঘটিয়াছে, তদ্রপণ আকারগত বৈষমাও ঘটিয়াছে। কিন্কু জাপানবাসীর! জ্ঞান ও 

বিজ্ঞানে যেরূপ অন্রান্নঠি লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাতে মনে ভয়, 

তাহাদিগের নাসিক? অচিরেই উন্নতি লাভ করিবে । এই ভারতবর্ষের মধোও 

বু পরিবারে ক্ষতনাসিক প্রশস্তহন্থ লোক শতকরা পঁচিশ জন বিদ্যমান, 

ইউরোপীয়দিগের মধোও এ হেন অবস্থা পরিদষ্ট ভইয়া থাকে । সুতরাং 

আকার বা ভাষাগত বৈষম্যদ্বার' মন্তযগণকে ভিন্নপিতামাতক ভিন্ননিদানজ মনে 

কর! সমীচীন নহে। প্রথম যুগের লোকেরা বহুদ্দিন বব্ধর ছিলেন, ভা! 

দিগের দৈহিক বণও কৃষ্ণ ছিল, তাই আফিকার কাকী, ভারতের গারো ও 

সাওতালপ্রভৃতি জাতে কালিমার £ত প্রবলভা। প্রাত ও গীসম্মের প্রভেদ ও 

দৈভিক বর্ণের নিদান ভইয়া থাকে । শতপ্রধানদেশের বহু লোক মুখ বা বব্বর 

হইলে & শুক্রিমা ভজন করিয়া জামিতেছে । কিট নিম্মশ্রেণীর পোক ও 
আমাদিগের কাশ্টীর, নেপাল & ভুটান প্রল্ুতি শীতপ্রধান দেশের শিক্নত্রণীর 

লোক তাহার উদ্াহরণ-ভূমি। ভারতের ঠিন্তু 9৪ মুসলমানদিগের উচ্চ-শ্রেণাব 

মধ্যেও অধিকাধশ লোক কুঝ বা গ্তামবর্ণ। ইভান কারণ ভারঙের গ্রীন্ম- 

প্রধানত । বেদের বনু স্থলে বিবুশ রহিয়াছে যে, আমর! আমাদিগকে শ্থিন্য 

(১৮--১০* স্যুশটম/ বা শ্বেতবণবিশি ৪ এ দেশের জাদিমনিবাসী বর্ধর 

লোকদ্িগকে শাভাদের বের রঞফ্খহনিবন্ধন “কষ্ট বলিয়া নিদেশ 

করিয়াছি । সেই শ্বেতকার আনাধিগের বর্গত কালিনার একমাত প্রধান 

কারণ বা নিদানই আমাধিগের দেশের গ্রীন্মাধিকা। সুতরাং ভাষা প্র বর্গ 

ব৷ 'আকারগত প্রভেদ থাকিলে9 ঘুন্ুম্মগণকে পুকুনিদানসদুখ মনে করিবার 

কোনও ভেতই দেখা মায় না। সরূপ হইলে আমাদিগের বেদ বা বাইবেলাদি 
গ্রন্থে উহার কোনও না কোন আাভাস থাকিতই । 

তক 
টি 

দহ 

ইভা নানি ও ইউরোপ 

মহাদেশ 'এবং আরব দেশ ৭ বন্থ ছীপ উপদ্বীপ সগ্ভঃ প্রশ্থত। আফিকার মধ্য 

ভাগ এখন ৭ আপনার বাল্যাবস্থ।র পরিচয় প্রধান করিতেছে । সাহারা মহ! 



সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুখ € 

মরু, গুফদেহ মভালাগরের বক্ষঃস্থলবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাচীনতম 

বেদ-গ্রন্থে ভরিযুপীয়া বা ইউরোপ মহাদেশের সমুক্লেখ থাকিলে 9 উহা সপ্তদেব 

লোক-সনাথ কাশ্রপীর় মহাদেশ ব! আশিয়া ও সপ্টপাভাল বা আমেরিকা হইতে 

বহু অবরজবয্নাঃ। এ সকল দেশে যে সকল সভ্য জাতি বসবাস করিতেছেন 

তীঙারা আমাধিগের 'ভারভবর্ষের ভূতপুর্ব লধিবাপী। আফিকার কৃষ্ণত্বচ্ 

লোকেরা শথাকার আরধ্িমনিবাসী হইলেও সে দেশের 'অর্থাচীনতানিবন্ধন 

কাফীদ্িগকে পিভুভূমির প্রাথমিক যুগের লোক ভিন্ন আফিিকার ভূইফোড় 

বলিয়: মনে করা যাইতে পারে না। এরূপ আরব, তুরুক্ষ, পারস্ত বা 'অপোগ- 

স্থানবাসীরা৪ ভূঁতপুর্ব ভারতসন্তান।* ব্রহ্গ, শ্াম, আসাম, চীন, জাপান 

€ বালী%ভতি দ্বীপ এবং লঙ্কা € সিংহলদ্বীপ্নাসীরাও রর ভারত 

সম্থান। আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশের অধিবামীরাও ভারতহইতে এ 

সকল দেশে ঘাউয়! উপনিবিষ্ট ১ইয়াছিলেন। আমেরিকার নসর 

উক্ত মহাজনপদের আদিম অধিবাপী নহেন। আজি ভারা মভাযসমাজের 

বচিষ্ত্রত ভইলে?০ একদিন তাহারা শৌরা ও বিসতাবু্দিববে জগতে সমগ্র সভ্য 

সমাজের গ্রতিদম্দী বলয় পরিগণিত ছিলেন। তাহার! শাস্ত্ে দেতা ও দানব 

প্র্টতি বলিয়াই মমাখাত, ম্রতরাং তাহারা আমাদিগের মাতৃঘত্রের বা 

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন আব কিছুই নহেন। ভাহারাও স্বগৈকদেশ কিম্পুরুষবর্ষ 

বা ভিববতেব প্রন্ান্ত ভুমি “নরক” নামক জনপদ হইতে পাতাল বা আমে- 

বিকায় বাইর! 2৯ গৃতিষ্ভা করেন ।  কুশিয়ার শ্রাভনিকগণও উত্তর কুরু 

(১২910) ১1117) বা ব্রঙ্গলোকের ভঁতপুব্ব অধিবাসী ও দেবকুলপ্রভব। 

খুব সঞ্ঠুব কোন 5 হিম £ ল্য়কাচলে তাহারা স্বদেশ পরিভ্াগ করিয়া রুশিয়ায় 

যাইরা গৃহ প্র৩৪। করিতে বাধা হইয়াহিলেন। আমর] হিন্দুগণ ও পারসিকেরা 

ভারতের অধিবাদী হলেও আমরা কেহই ভারতের আঙ্বিম অধিবাসী নহি। 

তরাং মনুষ্যগণ “ষ সব্বাদো একটি নিউ পিতৃভূমিতেই উৎপন্ন হইয়া বসবাস 

করিভেছিণেন, উহা যেন বস্ততই স্বতঃসদ্ধা। যদি জগতের আমুল মানবজাতি, 

ডি হিন্দি প্রঙব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে 

রে 

ক. সাত+ মলয় সন্তান-িতীনর লতি -৩কহ কেহ কেবল শিলৃদ়াি হইতৈলারস্ত 
৬.আপু।গস্থীনে- এমন বাবিবাভিডলিলশা 



৬ মানবের আদি জন্মক্ূমি 

নিশ্চিতই স্বতন্ত্র শ্বতন্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন 

ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে 
সমূল্লেখও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া! যায় না, 

জনশ্রতিও উহার কোনও রূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, 

পারন্ত, তুরুক্ষ, কি ইউরোপ কিংবা কি আফিকা, অথবা কি আমেরিকা, ইভার 

গ্রত্যেক স্থানের অথিবাপিগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের ওঁ্পনিবেশিক 

বা আগন্তক বলিয়াই অবগত, পরন্ত আঙ্ছিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর 

সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রস্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে 

কোনও একটি স্তান সমগ্র মানবজাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি 

পিতৃভুমি বলিয়া! প্রখাপিত ব৷ প্রখ্যাত নহে । 

“পিতা”, *পিতৃভূমি” বা “পিতৃলোক” 

প্রতি শবও জগতের অন্ত কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কিন্থ জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈতৃক গ্রন্থ বেদসমূতে যেমন 

ইভ রহিয়াছে যে_- 

“ন্বর্গ ও ভারভবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনন্তম জনপদ” 

তদ্রপ সমগ্র বৈদিক গ্রস্থে “পিহুলোক” বা “পিন ভুমি” বলিয়া একটি পবিত্র 

প্রত্বোকঃ বা প্ররাতন স্থানের নাম বিবৃত দদখিতে পাওয়া ষায়। আমরা এই 

পুক্তকে সেই মহ্ান্ প্রত্নোকঃ পিভুলোক বা মানবের আদি জন্মভুমির কথাই 

বিবৃত করিব। এবং সাহসভরে আশা করি সকলকে অস্্বলিনিদেশপুব্ধক 

সেই পিতৃভুমির অবস্থানবিন্দুও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইব । খগ্বেদের একগ্র 

বিবৃত রভিয়াছে যে-_ 

সন। পুরাণ মধি এমি আরাৎ 

মহঃ পিতু জিতু জামি তনসঃ। 
দদবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ 

উরৌ পথি বাতে তন্তু রস্তঃ ॥ ৯-_৫৪ স্থ_-৩ম। 

তন্র সায়ণভাব্যং.-.হভে গ্োঁঃ! মো! মভত্যাঃ পিতুঃ সর্বস্ত পালগ়িত্যাঃ 

জনিতুঃ জনয়িত্র্যাঃ তব সনা সনাতন পুরাণ* পৃর্বক্রমাগতং নঃ অন্মাকং ঘদে৬ৎ 

জামিত্বং 



সমগ্র মানবজাতি একনিদাঁনসমুখখ থ 

“সর্বম্ একস্মাৎ জাতম্ 

ইতি দো ভগিনী ভবতি। তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি 
স্মরামি দিবঃ পিতৃত্বে জনয়িতৃত্বে চ মন্ত্রবণঃ 

"ঘ্ৌর্মে পিতা জনিত নাভিরত্ত্র” ইতি । 
৩৩--১১৩৪ কু--১ম। 

যত্র যস্তাং দিবি অন্থর্মধ্যে উরে বিস্তীর্ণে বুতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতাঁরঃ 
্বাং স্তবস্তে দেবাসো দেবাঃ এবৈঃ গমনসাধনৈঃ স্বৈঃ শ্বৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ সম্তঃ 
তস্থৃঃ তত্র স্থিতাঃ দেব! মদীয়ং স্তোমং শৃরন্ধ ইতি ভাব: | 

দত্তজানুবাদ আমি এক্ষণে মহত পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব 

চিন্তা করি। তাহার বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্ততিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের 
সহিত অবস্থান করেন । 

আমর! এই ভাম্য ও অনুবাদের সকল কথ! তথ্যবাহিনী বলিয়। গ্রহণ 

করিতে পারি না। “পিতা” পদের প্রকৃত পদার্থগ্রহ যে কি করিতে হইবে 

তাহ। ভাষ্যকর্তা ও দত্তজ মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় কেহই ঠিক করিতে 

পারেন নাই, কেবল প্রতিশব্ বসাইয় দায়িত্ব কাটাইয়া গিয়াছেন মাত্র। 

তথাপি আমর ভাঘ্থ অপেক্ষা বরং অনুবাদের বহু অংশ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার 

করি। আমা'দগের মতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ এইরূপ হওয়াই যেন 

সঙ্গত। 

অন্মতকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীক1".কেনচিৎ ভারতবাসিনা খধিণ! পিতৃ" 

ভূমি মুদ্দিহ্ত এবমুক্তম অহম্ আরাৎ দূরাৎ ( আরাৎ দূরসমীপয়োঃ ইত্যমরঃ ১ 

নঃ অশ্মাকং ভারতাগতানাং দেবানাং আীভূতানাং ভারতবাগিনাং মহঃ মহুতঃ 

জনিতুঃ জনয়িতুঃ (জনিতা মন্ত্রে ইতি পাণিনিঃ) জন্মভূমেঃ পিতুঃ পিতৃন্মেঃ 
তৎপূর্বক্রমাগতং সন! সনাতনং পুরাণং প্রাচীনতমং জামি জামিত্বং জ্ঞাতিত্বং 
"স্বর্গবাসিনো দেবা অন্মাকং জ্ঞাতয়১” ইতি অধ্যেমি ম্মরামি সততং চিন্তয়ামি। 

যত্র পিতৃ ভ্বমৌ যদন্তঃ মধ্যে উরৌ বিস্তীর্পে ঝুতে বিবিক্তে পথ দেবযানে পথি 
পনিতারঃ স্ততিকারিণঃ, যাগযজ্ঞপরায়ণাঃ দেবাসঃ দেবাঃ এবৈঃ স্বৈঃ স্বেঃ 

আযুধৈ১ উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ সততং শত্রোরাগমনভয়াৎ ইতি ভাবঃ তঙ্কুঃ 

স্থিতবস্তঃ | 



৮ মানবের আদি জন্মভূমি 

অনুবাদ-আমি আজি বহদুরহইতে বহুদিনের পর আমাদের পূর্ব জন্মস্ূমি 

পিতৃলোকবাসীদিগের সহিত আমাদিগের সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্বের 

কথা ভাবিতেছি। যেখানে আমাদের জ্ঞাতি দেবতারা দেববান পথে সশস্ত্র 

থাকিয়' যজ্ঞাদিতে স্ততিপাঠ করিতেন। 

যাহা হউক দেবগণের বাসন্থান স্বর্ই যে এই মৃহৃতী পিতৃহমি, 

আমরা যথাস্থানে বলিব । তবে এখানে সায়ণ যে-_ 

সর্ধম্ একনম্মাৎ জাতম্ 

এই একটা মহাবাকোর অবতারণা করিরাঁছেন, আমরা শতপ্রতিষ্ট সামাজিক- 
গণের দৃষ্টির আকষণ করিতে চাভি। যদি ভারতসন্তানেরা “আমরা সকলেই 

এক স্থানের অধিবাী ছিলাম”, এই সতান্ট গ্ুরুপরম্পবাক্রমে জানিয়া ও শুনিয়া 

না আসিতেন, তাশা হইলে সা়ণ কখনও এরূপ কথা মুগ দিয়া বাহির করিতে 

অবসর পাইতেন না। অতএব সকল নন্তষ্েরই যে পুর্ধে কোনও একটি 

নির্দিষ্ট স্থান সাধারণ পিতৃভূমি ছিল, ভাহাতে কোন ৪ সন্দেতই নাই। 

তৰে জগদ্বরেণ্য সেই পবিত্র “পিতহমি' বা“আদি প্রত্বোক£ কোন্ 
দেশ? আমাদিগের বেদাদি সব্ব শান্সেই সেই পুণ্যতম পিভভূমির পবিত্র নাম 

বহুশঃ সঙ্কীন্ভিত হইয়াছে । শান্্বকারেরা উতার নাম ও অবস্তানবিন্দু নিদ্দেশ 
করিয়া দিতেও পরাক্মুখ হয়েন নাই । ভারভীর আর্্যগণ আপনাদিগের সেই 

আদি পিতৃস্কমির কথা যথাযথভাবেই অবগত ছিলেন, কিন শাস্বভইতে তাহ! 

দেখাইবার পুন্বে আমর! সন্ধাদো পরিপন্থিগণের বিকৃত মতের খগুন ও নিরসন 

করিতে প্রয়াস পাইব। 



ভিভীল্জাম্ম্তান্স 

ককেশশ পিতৃভৃমি নহে 

পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দ জগতের ঈমগ্র আরধ্যজাতিকে “ককেশীয়ান রেস” 

বলিয়। অভিহিত করিরা খাকেন। তীাহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ 

পর প্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসস্তানও ককেশশ পর্বতের পাদদেশকে 

সেই আদি প্রত্বৌকঃ বলিয়া! নির্দেশ করিতে অভিলাধী। কিন্ত ইহার সমর্থক 
কোনও প্রমাণ হিচ্ছু বা পাশ্চাত্যজাতি, কি সেমেতিক জাতির কোনও গ্রন্থেও 

বি্ধমান নাই। জন্দমীণ ও শাকসন-প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ শর্মশন্ ও শক- 
কুহ্ুরা ভারতহইতে যাইয়া কিয়ৎকাল ককেশশের পাদদেশে বসবাস করিয়া- 
ছিলেন। আর্ধ্যমানব বা আশ্মানীগণ তাহাদিগেরই দায়াদবান্ধব, কিন্তু এ সকল 
জাতি ভিন্ন গ্রীক বা রোমক ফিংব৷ শ্লাভনিকপ্রভৃতি জাতি ককেশশের ভূতপূর্বব 
অধিবাসী নহেন। আমরা হিন্দুগণও যে কোন দিন ককেশশ ব! তাদশ কোনও 
প্রতীচা জনপদহইতে ভারতে প্রবেশ করির়াছিলাম, এরূপ কোনও জনশ্রুতি 

ব! শাস্তরপ্রমাণ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে না। পঙ্ডত প্রবর শ্রীধুত সতীশচন্ত্র 
বিদ্ভাভৃবণ মহাশয়, তাহার অক্ষর ও লিপিবিবরক প্রবন্ধের একত্র বলিতেছেন যে-_- 

[15 22 0011)1020 005 £১192105, 51135170055 5619815650 01592- 

56155 [০0 5901) ০024 20০00 2১09০907305 7995595550 2. 087306 
017)0 01 ৬/1101065 005 10100 215৬ 810 056 51090055515 01 11519, 

200191)17991519, 2170 12010106- 111 211 19019052110 005 91102016155 
5629160 065০1১16) 076 4১1072105 2100 05551701005 ৮7616 13585130001 

01 82018 06191, [196 6010061 119৬115 11560 10100 (156 0809985 

100100176217)5, 2180 05 19655 0210%/ 81001) 42150050501 6৩ 

78515 2100 055 1259130515155, 19 ৮15৮ 20006 05. 08519515100) 01 

(1) 417810 1961১019 2110 00511 9০770751178 01 005 21191821056 2০1 

(1) 56170160155 02115 0 70 0) 86057 5011190015) 2০০০1010519 

ন্ 



১০ মানবের আদি জগ্মভূমি 

%/15101) ০212 29 1) 70109260160: ০1 90৮ 005 41521752100 6105 

96101005. 1021 17980 07156 5005) 17090060 91161), 172) 2170 

]9001)661) 2651060615]15.--7075 11501210011) 0985 387. 

“একদিন আমরা ও সেমেতিকেরা ককেশশ ও আরারাট পর্বতের পাদদেশে 

পরম্পর প্রতিবাসিরূপে বাস করিতেছিলাম। তৎপর আমর! খুষ্টের প্রায় *ছুইু 

হাজার বৎসর পুণ্ধে উক্ত দেমেতিকগণের নিকট অক্ষর ও লিখনপ্রণালী 
ধার করিয়৷ নিয় ভারতে প্রবেশ বির । নোওয়া আমাদের উভয় জাতির 

সাধারণ পূর্ব্ব পিতামহ ।” 

হা সেমেতিকগণ নোওয়ার সন্তান বটেন, নোওয়া বা নহুষ এরই বাক্তি, 

সথতরাং তিনি আমাদিগের দেশের চন্ত্রবংশীয় রাজগণেরও পূর্বপুরুষ হইতেছেন, 
কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষ নহেন। আর নোওয়! বা নহুষ যে 

কবে তুরুষ্ষে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন, কবে যে আবার ককেশশ ছাড়িয়া 

ভারতে আগমন করিলেন, তাহাও জগতের কেহ অবগত নহেন, কোন ও শাস্ত্রে 

এ কথ নাই, পরস্ত সেমেতিকেরাঁই বরং ইহা! বলিয়া থাকেন যে জন ও.জ্ঞান- 
স্রোতঃ পুর্ববহইতেই পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পেলেষ্টাইন-প্রভৃতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত 
হইয়াছিল ; ককেশশ সকলের নিদান ভূমি হইলে বাইবেল উত্তরদিকের নামই 
করিতেন। জনশ্রুতি বা ফ্িংবদস্তীও সতীশবাবুর এই উক্তির সমর্থন-জন্ত 
অঙ্কুলি উত্তোলন করে না, তথাপি সতীশবাবু কেন যে এই ব্যাহত পাশ্চাত্য 
মতের অবতারণা করিলেন, তাহ তিনিই জানেন। বাইবেলে বিবৃত আছে যে. 

১... 410 006 ১/11016 5810) 825 01 075 1878020৩, 2170 ০01 
0115 51986018 2. 4৯10 1৮ ০2075 (0 0255, 95 0106) 39801050000 
076 6৪50, 0108 0116) 1900070 2& 101511) 117 006 19100 01 £91)11120 2170 
059) 0৬616 0)16.-036101515 01090, 281, 

অর্থাৎ পুর্ব সমগ্র পৃথিবীর ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল এবং 
মনুস্কেরা পুর্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন এবং পশ্চিমে চলিতে 

চলিতে তাহারা শীনার দেশে এক প্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গৃহ-প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। 

শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণপৃব্বে অবস্থিত । সুতরাং যদি ককেশশ 
আদি স্থান হইত, তাহাহইলে বাইবেল নিশ্চিতই লিখিতেন যে মনুষ্য সকল 



ককেশশ পিতৃভৃমি নছে ১১ 

উত্তরপশ্চিমহইতে দক্ষিণপূর্ববদিকে চলিতেছিলেন। তাহা না লেখাতেই 
বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা! ককেশশকে আদি প্রত্বোকঃ বলিয়! 
অবগত ছিলেন না । 

বলিতে পার যে বাইবেলের অর্থ ত উহ! নহে। পাত্রীসাহেবেরা, এমন কি 
'বিলাঁতের পাত্রী ডাক্তার 102৭1 সাহেব পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহার এইরূপ অনুবাদ 
ও ব্যাথা! করিয়াছেন-_. 

অনুবাদ__অপর লোকের! পূর্ব্ধিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনার দেশে 
এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল। 

ব্যাখ্যা--7. 411 0705 10120165065 01 076 92105 06001 75 
৮৮০০ 01৮1060 200. 05919215650) 50015 01716 ৫০00000001) 18170702862, 955 

069001,060 0010) 0176 0017)10)01) [99210- 2. (এ 0055 00011759- 

€৫ 110] (116 6250) 2700 16 02076 10 0895 23 0159 10001176550 

(1005 5256 5/010) 177016 200 [0016 €0৮/8109 (18 6851. 

কিন্তু আমর! মনে করি এই অনুবাদ ও টাকা সম্পূর্ণ বাইবেলগন্ধি, পরস্ত 
প্রকৃত নহে। মূতে আছে *চ:০7) 01১5 5৪90” সুতরাং যেন বুঝা যাইতেছে 

যেলোক সকল পুর্বহইতে উহার বিপরীতে ঠিক পশ্চিমেই চলিতেছিল। 
মহামতি মুইরসাহেৰ তাহার 52911515110 76%৮ ৮০০৮ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 

ভাগে এলফিনষ্টোন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তত্বারা আমাদ্িগের 
উক্তিই সমধিত হইয়! থাকে । 

[1 151000005601065 85 9 11259 3861), 00958 1001 050109 11) 

(5৬০০7 01 9101)61 0116019, ১৪ 162555 1৮ 11) 00006 %15520091 05৩ 
171070015 5০1৩ 28 200901)0)0100985 07 21) 21012167200 0286501)- 45 

2 10505096102 ০0 1015 00901, 16 1266175 1০ 2 ০810075021)06 

019 211 00061 10170577 20105610175 01 217015710 0865 108 0:০- 

555060 0707) 9850 0 9৮০5৫. ৮95০ 3232, 

ইহার তাৎপর্ধ্য ইহাই যে আগন্তক মানুষ সকল পূর্বদিকৃ্হইতেই পশ্চিমদিকে 

গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এতদ্বারা ককেশশের পিতৃতৃমিত্ব নিরারুতই 
হইতেছে। প্রাচাসৌভাগ্যাসহিষু ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন যে__ 

[0 006 7১100016105 1709 07205 700540556 58805 879 ৪667 211 
817009 €17017619 চ12120106) 09 আ)।0) ৩ ০০৩1০ £€০0670155 (16 



১২ মানবের আদি জন্মভূমি 

০9816 17 %/17101) 081 015907655 09/510 700. 07617 ০0100001 

1)017)6,. [050 16 5285 51609660111) 4512. 21) 010 0156011081 

25001785076 9100 01 21] 217110515 59105018115 51806 £) ০00৫ 

61011005126020 29০৮০ 986105 00 0511 50911750015) ০০ 021) 105 6%- 

012£060 5177001) 05 006 9০1 01 00652 20100915100 95150110521 

12010198, 11710] 00085101960 11611 0217)95 (0 ১6001006161) 01 
৪0 16251 080560 0)67) 0 1706 210101160. 10 011961 9113311217 21011702133 

18 566105, 170512৮1010 002 ৮1)016, 0097 070 01172956501 072 

৫০0707 28518501051 16120021216 7080 00101021) 27051 0109919 

[70110 210 1006 50 172)1101) 01011160102 01 2010196 7 পিতা? 0107 ৮5 

216 180 60 5681 101 1010 002 1)151515100 01 00170151517) 10101 

18065712596 15921050110 01106 10) 2060001121 85 606 ০015016 
01 11791017021) 1506 

11006112 [1)5501596101) 017 410016106 117012) 2906 10, 

অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার কোনও এক উচ্চতুমিই মানবের আদি জন্সভূমি। 
মহামতি মোক্ষমূলরপ্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়! গিয়াছেন, সুতরাং 

আমর! পশ্চিমহইতে পুর্বে আগমন করি নাই, ইহাও যেমন সর্ববাদিম্থসম্মত 
হ্বীকৃতসত্য, তেমনই সেমিতিকের নিকট অক্ষর ধার করা ও ককেশশের 

পিভৃতূমিত্বও অব্যাহত নতে। অব্থ শ্রদ্ধাম্পদ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার 41027 %100695 নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে-- 

৬/০ 7700 0126 075 15205 ৬7170 97010156650 60 [17015 615 
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কিন্ত ইহার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। মধ্য এশিয়াহইতে 
মানুষকে ভারতে আসিতে হইলে কেন যে ইউফেটিশের বেলাতভূমি তাহাদিগের 
স্বপ্নেরও নুগোচর হইবে, আমরা তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ । পক্ষান্তরে 
দেখ সত্যনিষ্ঠ বিলাতী পোকক সাহেব বলিতেছেন যে-- রী 
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অর্থাৎ বাইবেলে লিখিত আছে যে শীনার দেশের পূর্বদিকৃস্থ পার্বত্য- 

ভূখণ্ড মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্বোকঃ এবং হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
বেদাদিতে লিখিত আছে যে প্র দিকেরই কোনও স্থান মানবজাতির আদি 

জন্মহূমি বলিয়া কথিত। তবে হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে মেরুপর্বতই তাহা- 
দিগের স্বর্গধাম, উহ! কাশ্মীর ও তির্বত দেশের সীমায় অবস্থিত | 

আমরা পোকক মচোঁদয়ের এই সিদ্ধান্তেও সন্ত নহি, সীনার দেশের 

পূর্বের কোনও স্থান যেমন “ইডেন উদ্যান” মানবঙ্জাতির দ্বিতীয় প্রত্বৌকঃ 
নহে, ভারতবর্ষই জগতের “দ্বিতীয় প্রত্বৌকঃ,* তদ্রপ ইডেন উদ্ভান বা ভারত- 

বর্ষের কোনও স্থানও মানবজাতির আদি নিকেতন বলিয়া হিন্দুশান্ত্রসমূহ 

বিনির্দেশ করেন নাই। এবং মেরুপর্ধবত আমাদের শ্বর্গভূমি হইলেও উহা 
কাশ্মীর বা ঠিববতের নিকটবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় না। 
যাহা হউক তথাপি পাশ্চাত্য পোকক বা বাইবেল কেহই এ কথা! বলিতেছেন 

না যে ককেশশ পর্বতের পাদদেশ মানবের আদি জন্মভূমি, কিংবা হিন্দুরা তথ 

হইতে ভারতে আগমন করিয়াছলেন। তবে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় 

প্রত্বোৌকঃ বটে, আর সীনার, বাবিলন, পেলেষ্টাইন ও ককেশশ প্রদেশের 
লোকেরা যে ভারতহইতে তথায় যাইয়! উপনিবি্ হইয়াছেন, পোকক তাহাও 
মাঁনিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
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অর্থাৎ যে প্রকার ভারতের শকহুন্ুগণ ইংলগ্ডে যাইয়া ব্রিটন বা শকম্ 

গ্রাডৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তত্রপ ভারতের ন্ুর্যযবংশী লোকেরা 



১৪ মানবের আদি জন্মভূমি 

পেলেষ্টাইনে বাইয়া ইন্ত্রাইলবংশীয় হীবাইত, এমোরাইত, পেরিজাইত ও 
জেবুছাইত-প্রভৃতি শাখার পত্তন করিয়াছেন । 

ফলতঃ আধ্যশব্ধের অপত্রংশেই ইন্্রাইল শবের উৎপত্তি হইয়াছে । ন্ুতরাং 
ভারতীয় আর্ধাগণই যে পেলেষ্টাইনের ইম্রাইল বা! আর্ধা বংশের নিদা'ন, “তাহা 

প্রতিপন্ন হইতেছে । পোকক স্থানাস্তরেও বলিতেছেন যে-_ 
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অর্থাৎ সমগ্র বেবিলিয়ান্ ও আসীরিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দুদিগের 

সুূর্ষে/াপাসনার বহুল প্রচার হইয়াছিল, ধর্মগ্রন্থ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 

পোকক স্থলাস্তরে বলিতেছেন যে _ 
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অর্থাৎ হিক্র ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয় 

লইয়া! কতিপয় বংসর বিতর্ক চলিতেছিল। পরে ফার্ট ও ডেলিটজাচ সাহেব 

অতি উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত উভয় ভাষা! পরম্পর নিকট সম্পর্ক 

বিশিষ্ট এবং এ মত এখন সর্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত ও হইয়াছে । 

সংস্কৃত ও হিক্র ভাষাতে এত সমতা কি প্রকারে হইল? পোকক 
বলিতেছেন যে__ 

ভারতের যছুবংশীয় লোকেরা সীরিয়া দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে সেই 

দেশের নাম [5915 ও ওপনিবেশিকগণের নাম যাদবৈর অপত্রংশে ]৩%/ 

হইয়াছিল এবং ভারতবাসীর! সীরিয়াতে আলিয়া! যে পল্লীর স্থাপন করেন, 

তাহারই নাম পেলেষ্টাইন ( পল্লী )1--10617610 ০ 10180  $5 
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আমরা মহামতি পোককের সকল মতের সমর্থয়িতা নহি, যছু বা যাদব শব্ধ 

হইতে “জু" শব্দ বাৎপারদদিত হইতে না পারে তাহা নহে, কিন্ত ভুশবের নিদান 
প্রকৃত পক্ষে যেন যবন শব্দ। মেদিনীকরগ্রপ্ত মহাশয় বপিতেছেন যে-_ 

জরাকাশে সরন্বত্যাং 

পিশাচে যবনেইপি চ। 

আমরাও বলি জুডিগ্না শব্দ যছু শব্দের বিকার হইলেও ভু শব যাদবশবদ- 
সম্ভৃতি নহে, উহার জনয়িতা যবন শন্দ। তবে তিনি যে পেলেষ্টাইন, সিরিয়া, 

এসেরিয়া বা বেবিলন ও ফিনিশীয়! প্রভৃতি দেশবাসিগণকে তৃতপুর্ব ভারতবাসী 

বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সতাগর্ভ। যে প্রকার ভারতের "পল্ীস্থান” শব 

বিকৃত হইয়া “1১21511)৩” শব্দের জন্মদান করিয়াছে, তদ্রপ ভারতের অসুর 

হইতে আকন্গুরীয় ও পণিহইতে ফিনিশীয়! শবের সমুদ্ভব হইয়াছিল । :55৮719 

শর্খ আন্ুরীয় শন্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহছে। ভারতের আধ্ধ্যবংশীয় 

বৃত্রান্থর ও তদীয় ভ্রাতা বলাম্নর ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যথাক্রমে 
পারস্তের উত্তরভাগ ও তুরুফে যাইয়! গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাই পারস্তের উদীচ্য 
ভূমি ইরাণ ( আরধ্ধ্যায়ণ) 9 তুরুষ্ষের একদেশ আন্গরীয় নামের বিষয়ীভূত হয়। 

বহরে খাঁপতহীন-উক্ত-উপ্রনিবেশভূষি বসএযাজই বাঁবিলহনর- সক্ভ-বভিন্ন 

বল ক্তরাং এহেন ভারতীয় উপনিবেশভূমি, ভারতের 'অধিবাসিগণের আদি 

জন্মহুমি হইতে পারে না, ভারতীয়গণ এসিরিয়া বা ককেশসহইতে ভারতে 

আগমন করিয়াছেন, এ বুগ! কুচিস্তাও মনোমধ্যে জাগরিত হইবার কোন 
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হেতুও দেখিতে পাঁওয়! যার না। বলিতে পার যে ভারত হইতে যে এছেরিয়ার 
লোক বাইর! উপনিবিষ্ট হইয়াছির্লেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঠিক প্ররূপ 
প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্ত ভারত হইতে বৃত্রান্তুর প্রভৃতি যে বিতাড়িত হইয়া" 

ছিলেন, সে প্রমাণ রহিয়াছে । 
চদন্য অদেবযুং জনম্। ২৪--৬৩হ---*ম 

তত্ব সায়ণভাব্যম__-হে সোম স ত্বং অদেবযুম অদেবকামং জনং রাক্ষস 

বর্গং হুদস্ব প্রেরয়। ্ 
দত্তজ্ান্ুবাদ হে সোম তুমি দেবছেষী লোককে অপদস্থ কর। 

এই ভাষ্য ও অনুবাদের সর্বাংশ সাধীয়ান্ নহে। “অদেবযু* শবের অর্থ 

যাহারা দেবকামনা করে না, দেবদেষী, সুতরাং স্থরবিরোধী অস্থর, আর 

“নুদন্থ" অর্থও “অপদস্থ কর” নে, পরন্ত €প্রেরয় দূরীকুরু। অর্থাৎ হে সোম 

তুমি দেবন্ধেষী অন্ুরগণকে দূর করিয়া দেও। স্থলাস্তরে রহিয়াছে__ 
বজিন্ ওজসা পৃথিব্যাঃ 

নিঃশশা অহিম। ১--৮*স--১ম 
তত্র সায়ণভাষ্যম্ হে বজিন্ ইন্দ্র! ত্বং ওজস! বলেন পৃথিব্যাঃ সকা- 

শাহ অহিং বৃত্রং নিঃশশাঃ নিরগময়ঃ | 

দতজালুবাদ হে বজযুক্ত ইন্দ্র তুমি বলম্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে 

'মহিকে তাড়িত করিয়াছিলে । 

এখানে ও এই ভাম্য ও অন্থবাদ ঠিক হয় নাই। মুলে “নকাশাৎ* কথাটি নাই। 

সুতরাং উহার অবতারণা করা অন্তায় হইয়াছে। আর এই “পৃথিবী” শবের থে 
প্রকৃত অর্থ কি, তাহ1ও ভাম্কার বা অনুবাদক বুঝিয়াছিলেন বপিয়! মনে হয় 
না। ইহার অর্থ 15910) বা ভূমগ্ল হইলে উক্ক মন্ত্রের কোনও অর্থই হইতে 
পারে না, কেন না ইন্দ্র কি বৃত্রকে পারলৌকিক কোনও স্বর্গাদি স্থানে 
নিঃসারিত করিয়াছিলেন? বস্ততঃ এই পৃথিবী শব্দের প্রকৃত অর্থ পৃথুর পৃথূল 
রাজ্য এই ত্রিকোণ ভারতবর্ষ । ইন্দ্র বুত্রকে বলদ্বারা সেই ভারতবধহইতে 

নিঃসারিত করিয়াছিলেন । কোথায়? তাহা বেদে নাই, কিন্ত বেদে আছে ইন্ত্র 

অন্তরিক্ষে যাইয়। তথায় বৃত্রকে বধ করেন। যছুক্ত মুচি-_ 
ব্ুত্রং নিরষ্ছো। জঘস্থ বস্তিন্। ২--৮০ম্থ--১ম 
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তত্র সায়ণঃ হে বজিন বজ্বন্ ইন্দ্র ত্বম্ 'ওজসা বলকরেগ অন্তাঃ 
অস্তরিক্ষ সকাশাত বৃত্রং নির্জঘস্থ হতবান্ অসি। 

দত্তজানুবাদ--হে বজ্িন্ তুমি সেই বলার! অস্তরিক্ষের নিকটহইতে 
বুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে । 

এখানেও “সকাশাৎ” শব্দের অকারণ যোজনা করা হইয়াছে । ফলতঃ ইন্দ্র 

অন্তরিক্ষ ( অস্তাঃ ) অর্থাৎ উহার একদেশ পারন্তে ( ইরাণে ) যাইয়া! তথাক্ 

বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন অন্যচ্চ_ 

অহিং বিবৃশ্চৎ বজ্িন্ পরিষদঃ জঘান 

আয়ন আপো অক্ননম। ৭--৩৩ন-__-৩ম 

ইন্দ্র অন্তরিক্ষে গমনপুর্বক ( মাপঃ অক়্নম্ আয়ন) বজ্ বা কামানঘার' 
বৃত্রকে দদলবলে নিহত করিয়াছিলেন । 

স্থতরাং বুত্র ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়! যে অন্তরিক্ষের একদেশ উত্তর 

পারন্তে যাইফ়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এঞ্ুবই। তাহাতেই এস্থান 
ইরাঁণনামের বিষয়ীভূত হয়। প্ররূপ ভারতহইতে বিতাড়িত বৃজ্ধভ্রাত। বলান্থুর 

যাইয়া যে স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠঠ করেন, তাহা আন্ুরীয় বা 45518. নামে 

বিশেধিত হয় । সুতরাং এহেন 4,55)79 বা বাবিলন ভারতীরগণ বা৷ পৃথিবীর 

কোন৪ মানবের আদি জন্মসূমি হইতে পারে না। বলিতে পার ভারতের বল 

যে বাবিলনে গির়াছিলেন তাহার প্রমাথ কি? বাবিলনে কি বলনামে কোন 
রাজা ছিলেন? পুজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার £১:9217 ৬$107355 

নামক গ্রন্থের একজ্র বলিতেছেন যে-- 

1670৭ 5৪ ০0100275 01)6 1170191) 12115095 আ10) 07৩ 1599105 
০ 0০011100911) 117090110060175) 01)616 02855071001 16170811) 2 00০00 

920 0105 ৬০৪1৪, 01 0102 1২15502, 25 0105 13105 01 1361 01 023 

[105011000175--0086 075 1900 05070107519 11) 005 1২15৮509, 

৮25 0) 10 01506) ০0 7391 11) 11) 17501106101)5) 002 005 
50155 1921)15) (52151016 102105555) 06 006 5505, 615 505100021 

9/108 1196 1১191111055 01014551081 1715601% 01 22911)01959 00186 075 

71৬০7 0199890 07 5215108) 0£ ৮13৪৮8৮৩7 0০৮5০০৮০ ৪১ 119010765 

0 0090 6502) 8১ 155 20101072085, 2৯৯ হি 0860 25 005 50৮)5০% 

৬০. 



১৮ মানবের আদি জন্মভূমি 

০6 0015 018650 15 00100617760) ৩ ঠা). 0176 006 41)2115 1১০ 

67212178650 6০0 [10015 5615 01106 18171112৮10) 005 19007 00961 

০1321) 2120 17789 119৮5 11261) 11550 1506 ৮61 (81 00120 056 

150001015665---45105217 ৬1009555886 62. 

আসিরীয়া? বাঁ কাবি্রনের ক্ষোদ্দিত লিপিতে বেলা বা বেল নামে এক 
রাজার নাম বিরত আছে। খগবেদেও ধলনামক অন্থুরের বর্ণনা দেখিতে 

পাওয়া যায়। খণ্েদ ও ক্ষোদদিত লিপি উভদ্রই ইহা! উক্ত যে বলের বাসস্থান 

ুর্ত্বারা সুরক্ষিত। এবং উক্ত বেদের পণিগণ আর প্রচলিত ইতিহাসের 

ফিনিডেশগণও একই । দেবস্তনী সরমাই গুগ্তচররূপে ইউফ্রেটিশ নদী পর্্যস্ত 

গমন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় ভারতের আগন্তক আর্ধাগণ নিশ্চিতই 

এই সকল স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং তাহার গুবই ইউফ্রেটিশের 

কোন? নিকটবত্তী স্থানহইতে ভারতে আগমন করেন। 

আমরা পুর্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলিতে 

বাধা হইতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানের সমর্থক কোনও 

প্রমাণ তাহার গ্রন্থে অবতারিত করা হয় নাই। আর তিনি একজন বেদজ্ঞ 

বা বোজ্ঞাভিমানী ব্যক্তি হইয়াও কেমন করিয়! ষে এই বেদবিরুদ্ধ কথাগুলি 
বলিলেন তাহাই আন্চের্যার বিষয়। ভারতের বল ও বাবিলনের 735] যে 
একই ব্যক্তি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, ভারতের বুত্র ও বলইযে 

পণিগণসহ ভারতহুইতে পারন্য ও বাবিলন-প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন, 

তাহাতেও সন্দেহমাত্রই নাই। আমরা “অন্্র বা পারশীজাতি” প্রবন্ধে 

ইহার সমর্থক বহু বেদমন্ত্রেেই সমাহার করিয়াছি । পাঠকগণ তাহ! পাঠ 

করিলেই প্রকৃত তথোর নির্ণয়+ করিতে পারিবেন । এ পুস্তকেও প্রসঙ্গাধীন 

বহু বোমন্ত্র অধ্যাহৃত হইয়াছে । স্থতরাং ইউকফ্রেটশসনাথ কোনও প্রতীচ্য 

ভূখণ্ড মানবের বা ভারতীয় আর্ধাগণের পিতৃ হুমি, একথা নিরাককৃত হইতেছে। 
ইরূপ ককেশশ পর্বতের যে পাদদেশকে ইউরোপীয়গণ মানবের আদি জন্মভূমি 
বলিয়া অবগত, তথায়ও ভাভাধিগের পুর্বাপুরুষ শশ্মন্ ও শকুন্ুগণ ভারত 

হইতে বিভাড়িত হইয়া! আশ্রয় গ্রশ্ণ করেন। তাই অর্থব্ববেদে এইরূপ মন্ত্র 
দেখিতে পাওরা যায়-_ 
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যৎ শক! বাচ মারুহন্ অস্তরিক্ষম। ৪র্থ খণ্-৭৩৪পৃঃ 

যেহেতু শকগণ (শকস্ুহসমূহ ) সংস্কৃত ভাষা (বা শাকারিতাফা! ) লইয়া 
অন্তরিক্ষে গমন করেন। 

এই শকেরাই আরমানিরাতে আর্য্যমানৰ জাতি বা আশ্মীনীজাতির পত্তন 
করিয়। ইউরোপে যাইয়া শাকদনজাতির দ্রেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 

ইচাদিগের গুরুপুরোহিত শশ্মণেরাই ইউরোপের শব্মেসিয় ও জন্দমাণরাজোর 
প্রতিষ্ঠাপয়িতা | ইহারা ককেশশপ্রত্রেশহইতে ইউরোপে যাওয়াতেই ইহাদের 
অনস্তরবংশ্ট ইউরো পীয়গণ আপনাদ্দিগকে ককেশীয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত 
করিয়৷ আসিতেছেন। সুতরাং ইউরোগীর়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ককেশীয়ান 

জাতি হইলেও জগতের দ্বিতীয় গ্রত্বৌকঃ ভারতবাসী আমর! ককেণীয়ানপদবাচ্য 

হইতে পারি না। শ্রদ্ধের সতীশ বাবু কেন যে এরূপ কাহিনীর অবতারণ! 

করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর ককেশীয় জাতি ভারতহইতে যে 
ককেশশে গমন করেন তাহার বয়ঃক্রম তিন চারিহাজার বৎসর হইতে পারে, 

কিন্তু আমরা আদি পিতৃভূমিহইতে যে ভারতে আসিয়া! গৃহ্প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, 

তাহার বয়ঃক্রম অন্যুন»্লক্ষ বৎসর বা বহুসহম্রবৎসর হইবে, পরস্ত খৃষ্টপূর্বব 

ছুই সহস্র বৎসর বা ৩৯১১ বৎসর নহে। যাহা হউক পাশ্চাত্যগণ যে 

পৃথিবীর সমগ্র আরধ্যজাতিকে ককেশীয়ান বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন, তাহা 
ঠিক নহে। ইউরোপের শ্লাভনিক, গ্রীক ও রোমকগণও ককেশীয়ান পদবাচা 

নহেন বা হইতে পারেন না। কেননা উহার কেহই ককেশশে বাস করিয়া 
ইউরোপে গমন করেন নাই। গ্রীক যবনেরা ভারত হইতে মিশর হইয়া! গ্রীশে 
ও শ্লাভনিকের! ব্রহ্মলোকহইতে ক্ুশিয়ায় এবং কম্োজেরা আফগানিস্থান হইতে 

ইটালীতে যাইয়! লাটিন জাতিতে পরিণত হয়েন। 

৮৮০০ ০ 



শ্ুতজীন্জাঞ্খ্যান্ 

বালটিক্বেল! পিতৃভূমি নহে 

এরূপ শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া থাকি যে, এখন নাকি ইউরোপীর়গণ 

আশিয়াটিক “ককেশীয়ান” নামও অবমাণপনান্থচক মনে করিয়া আপনাদিগকে 

“ইউরোপীয়ান” রেস নামে পমাখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন 
ইউরোপই মানবের আদিজন্মভূমি ও আমর! হিন্দু 'ও পারসীকেরাও যেন উক্ত 
ইউরোপহইতেই ভারতে ও পারশ্তে আসিয়! গ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । আমা- 

দিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা সকলই যেন ইউরোপমূলক, তীহারাই 
যেন প্রকৃত আর্ধা, আর আমর ১০-০৪116 আর্ধ্যমাজ্জ এবং বাল্টিক 

সাগরের দক্ষিণবেলাই যেন মানবের সেই আদি শ্ুতিকাগার ! ! 
কিন্তু আমর! তারম্বরেই বলিতেছি যে পাশ্চাত্য মনিধীরা কখনই যেন 

এই সকল অমূলক ছুঃস্বপ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না । বালটিকসাগরের 
কপ্মক্লিনন দক্ষিণবেল। দূরে থাকুক, ইউরোপের অত্যুচ্চ মহাশৈলনিচয়ের 
কোনও সামন্থদেশও সেই পবিজ্র আদি শ্ৃতিকাগারের মহিমার প্রতি লোভ 

করিতে পারে না। অবশ্তট ইউরোপও একটি প্রাচীনতম জনপদ বটে, নতুবা 
আমাদিগের খগবেদে উহার সমুল্লেথ থাকিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি উহ। 

যে আশিয়। ও আমেরিকাহইতে অভীব আধুনিক স্থান, তাহ গথ্েদের বর্ণন। 

স্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে । খগ্থেদে বিবৃত রহিয়াছে যে-- 

বধীদিন্দ্ো বরশিখস্ত শেষঃ, 

অভ্যাবর্ডিনে চায়মানায় শিক্ষন্। 

বুচীবতো যৎ হরিযুপায়ায়াম্ 
হন্ পুর্বে অদ্ধে ভিয়সা পরো দর্ভ॥ ৫--২৭ স্থু--৬ম 

তগ্জ সারণভাষ্/ম্.* **-অয়ম্ ইন্দ্রঃ চারমানায় চয়মানন্ রাজঃ পুক্রায় অভা।- 
মি 

বর্ডিনে এতন্লামকায় রাজ্ডে শিক্ষন্ ঈপ.লিতানি বুনি প্রধচ্ছন্ বরশিখস্থ 



বাল্টিকৃবেলা পিডৃভূমি নহে ২, 

অন্থ্রম্ত শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ। বরশিখন্ত পুত্রান কথমবধীৎ? ইত্যুচ্যতে 

যৎ যদ1 অয়মিজ্্ঃ হরিযুপীয়ায়াং হুরিযুপীয়া৷ নাম কাচিৎ নদী কাচিৎ নগরী বা 
তন্তাং পূর্বে অর্ধে প্রাগ ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্লামবরশিখস্ক কুলোৎপন্নঃ 

পূর্বঃ তদ্গোত্রজান্ বরশিথন্ত পুত্রান্ হন্ অবধীৎ তা অপরঃ অপরভাগে 

স্থিতে৷ বরশিখস্ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ ভিসা ভীতা দর্ত, দীর্ণোহভৃৎ। 
ইন্দ্র চয়মান রাজার পুত্র অভাবর্তীকে ধন্দান করিতে ইচ্ছ। করিয়া! যখন 

হিরয়ুপীয়া জনপদের পুর্বভাগে বৃচীবদ্ংশীর বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রগণকে 
বধ করিলেন, তথন তাহার অপর পুত্র ভয়ে ভীত হইয়াছিল। 

এই হরিয়ুপীয়াই বর্তমান ইউরোপ মহাদেশ। খধেদের সময়ে ইহা! 

কেবল মন্ুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল মাত্র। এ সময়েও তথায় লোকের 

প্রকৃত বসবাস হইয়াছিল না। কেবল দেবগণনির্বাসিত ছুই একঘর দৈত্যদানব 

যাইয়৷ তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠ: করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরশিখ তাহাদিগের 
মধ্যে অন্যতম। উক্ত হুরিযুপীয়ার অপত্রংশেই “ইউরোপীয়” ও ইউরোপগীয়ার 
অপভ্রংশে “ইউরোপা” হইয়া শেষে তাহাহহতে ইউরোপ (159/07০) শব্দ বুুৎ- 

পাদিত হইয়াছে । জিজ্ঞাস্থগণ ইউরোপের প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই 
উহাতে *129101918” শব্দের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। স্থুতরাং এহেন 

আপ্মাচীন স্থান বা তাহার কোনও অবান্তরক্মি মানবের আদি সুত্রিকাগার হইতে 

পারে না। অপিচ কেবল ইহাই নহে, পরন্ত ভারতবর্যহইতে লোক সকল 

যাইবা উপনিবেশসংস্থাপন করাতেই যে গ্রীকৃ, লাটিন, জন্বাণ, শাকসন, ফেঞ্চ 
ও ইংরাজ প্রভৃতি সমগ্র জাতির দেহ প্রতিষ্ট। হইয়াছে তাহা আমর! 

“ইউরোপীয়গণ ভার তসস্তান” 

এই প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি । মহামতি পোককসাহছেবও সে বিয়য়ে 
সম্পূর্ণ অনুকূল মত্ডের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। 

06 21556 885158505 ০£ 0)6 ০919115195০? 03152021929 2175209 

06617 51)051) 00 001)5151 01 07556 (৮০ £1651 1১০0105, 006 ১০121 

210 0106 1710112112065.  1১96---2 54) 

অর্থাৎ ধাহার। গ্রীশদেশের গপ্রধান অধিবাসী, ভারা ভারতবর্ষের চক্র ও 

নুধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়সমুখ পদার্থমান্তর। 



২ মানবের আদি জন্মভূমি 

আমরাও সর্বাত্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিয়া! থাঁকি, তবে ইহার মধো 

আইওনীয় বা ববনগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাচার তুর্বপ্তসস্তান, আর: ধাহারা 

হুর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহারা কেহ শকসস্তান ও কেহ কেহ বা কম্বোজক্ষত্রিয়- 
প্রন্থৃতি। পোকক পুনরপি বলিতেছেন যে-_ 

48 5819 ০005910612015 [90100 01 (15 70609015 ৮/23 ০01 016 
30017150610 (510) 200 ০9 009111 170100915 2170 00911 1021021 

[0170%/958 9101789617 500066060 11) 63006111716 0] 10701011011) 

(15602 (1১6 0191)5 ০01 06 50121 1205. 1206. 238. 

অর্থাৎ উত্তর গ্রীকগণের সংখ্যাধিকা, রণনৈপুন্ত এবং বৌদ্ধধর্থে বিশ্বাস 

সন্দর্শনে তাহাদিগকে কৃর্ধ্যবংশীয় ক্ষত্রীয় ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় 
না। পোকক স্থলাস্তরে বলিয়াছেন যে-_ 

[076 01812165 1)850015 01 01650615016 01117910155 00150019 
06 11)019, (09822 3০0) ] ০0198 ৪)০0৮/৮ 0 0198 ০ 1176 90101756551 
6৬106170653 01 178/01101055---01509105 9151 1100181)5 1617 (16615, 
(955০5 89), 4195 21580 1)51965 01 11015 216 0) £009 ০ (0376৫06 
(7255 742). 

অর্থাৎ ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পসমূছ যাহা, গ্রীশেরও 
তাহাই, &ঁ মকল বিষয়ে ভারত আদি ও আদর্শ, গ্রীশ দ্বিতীয় ও অন্ুকারী। 

আর ভারতের যাহার! বীর ছিলেন, গ্রীকগণ তাছার্দিগকেই দেবতাজানে 

আরাধনা করিতেন। ইহা বলিয়াই পোকক শেষে বলিলেন যে-- 

[172 0256 172 102 51860 23 10110%/5 :---101)6 13156019 15 
[1)0121)--005 001551) 15 0150127 210 080 ০9015517115 20৮/ ৯105. 

0178৬/1),--117009080005 70856 8. 

অর্থাৎ কথাটা এইরূপে বল! যাইতে পারে ষে, গ্রীকগণের ছবিটা ভারতীয়, 

আর আবরণটা গ্রীশীর়, কিন্ত সে আবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। 
অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভৃতপূর্ব ভারতসস্তান তাহ! বুঝিতে কাছার আর বাকি নাই। 
আমরাও ত গ্রীক্গণকে তৃতপূর্ব ভারতসম্তান ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না। 

তাহাদের “নহুয” উগাধি ঠাহাদের চক্দ্রবংশীয়ত্ব সুস্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহাদের 

ভাষা! ও আচার ব্যবহারও ভারতীয় ভিন্ন আর কিছুই নছে। এদিকে গ্রীক- 



বাল্টিক্বেলা পিতৃতৃঘি নহে ২০ 

দেশের লোকেরাই ইটালীতে যাইয়া রোমরাজা ও লাটিমজাতির পন্তন করিরা- 
ছিলেন, স্থতরাং রৌমকগণও ভারতসন্তানভিন্ন আর কিছুই নছেন। কেন? 

ভারতের তৃর্বাণ্ুসস্তান যবনগণ যাইয়! গ্রীশে আইওনীয় (বাবনিক) জাতির 
দনেহপ্রতিষ্ঠঠ করেন; আবার তারতসম্তরাজ্যের রোমকপত্তনবাসী কম্বো জক্ষত্রিগণও্ 

যাইয়! গ্রীশে উপনিবিষ্ হইয়াছিলেন। তীহারাই ইটালীতে যাই! আপনাদিগের 

আদি রোমক পত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় ও তুরুক্ষে তৃতীয় রোমক 

পত্তন বা রুমসহরের 'প্রতিষ্ঠঠ করেন, কাবুলের অন্তর্গত রোমকপত্তন কম্বোজ 

ক্ষত্রির্নগণের বাসভূমি ছিল। উহা অন্তরিক্ষ বা কেতুমাঁলবর্ষের একটি প্রধান 
নগর এবং অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান (আপঃ) একদিন ভূ ৰা পৃথিবী 
অর্থাৎ ভারতসাআ্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়! উহা! বৈ্দিককোষ নিঘণ্ট,তে 

অস্তরিক্ষ পর্যযায়ে গৃহীত হইয়াছে । আপগানিস্থান অস্তরিক্ষের এক দেশ হইলেও 
উহা ভারতের অধিকৃত হইয়া! ভারত সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল, তাই পৌরাণিকেরা 
আফগানিস্থানকে ভারতের পশ্চিম সীমা না বলিয়া যবনদেশ পারস্তকেই পশ্চিম 

সীমাস্থ বলিয়া বর্ণনা করিয় গিয়াছেন। এবং উহা যছবংশীয় শকুনী-ভগিনী 
গান্ধারী, মহর্ষি পাণিনি ও হৃর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কম্বোজগণঘ্বারাই সতত অধুযুধিত 

ছিল। স্ৃতরাং ভারতের তুব্বশুসস্তান যবন ও কম্বোজগণের সমবায়-সমুখ 

গ্রীক ও লাটিনের! নির্বযঢ় ভারতসস্তানই বটেন। মহামতি 2351১ সাহেবও 

বলিয়া গিয়়াছেন যে “রোম” কথাটী লাটিন ভাষার নছে। র 

"090 1২017)5,” ৮/17655 91001)1) 1525 18091 2, 12011) 08000. 

117015 110 (1060৩, 

৬বে উহা! কোন্ ভাষা ? উহা! ভাস্করাচাধ্যের ভুবনকোষধূত রোমক-পত্তন, 

ঈ৬রাং সংস্কতভাবা। আমর! এরূপেই সগ্রমাণ করিয়াছি যে, ভারতের 

্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাত জাতিই ইউরোপের স্পেন, পটু'গাল, ফ্রেঞ্চ আইরিশ ও 

অস্্রীমগণের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত (করাত ও কৈরাতিক শব্বহইতেই 
প্রতীচ্য 1501৮ ও 1৩০10 শব বুৎ্পাদিত। তাহার! কেহই বাল্টিকবেলার 

ক্রিন্নভূমিপ্রভব ভূইফোড় বস্ত নহেন। 

ধ্ররূপ ভারতের শকুন ও শর্শুন্ যাইয়া ইউরোপের শাকসন ও জগ্মাথ 

জাতিয় দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়্াছেন। এবং এই লোজান্নীণ 9 শাকনন জাতি 



২৪ মানবের আদি জন্মভূমি 

হইতেই ইংরাজ জাতি সমাগত, হ্থৃতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে, এহেন 
ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে? অবশ্ত জন্মাণ ও শাকসনজাতির 
কতকগুলি লোক ইংলগুপ্রভৃতি স্থানে প্রবেশের পুর্বে কিন্ৎকাল বালটিক 
বেলায় যাষাবরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই দেই অর্বাচীন 
বালটিকবেল! কি প্রকারে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি পিতৃভূমি বলিয়া 
স্বীকৃত হইবে? পোককও বলিতেছেন হে--য়ুরোপের শাকৃসনগণ ভৃতপূর্ধ 
ভারতসম্তান। রঃ 

ড/10) 0055০ 511155 0001511005 010 05171901110 69 ১৩ 8 
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অর্থাৎ এই রণছুশ্মদ যাত্রিগণ যাইতে ধাইতে অতি সুদূর পশ্চিমে যাইয়া 
উপস্থিত হইয়া একটি সাহসী এঙ্গলো শাকসন জাতির শ্হজন করেন। উহারা 
উত্তর ভারতের শকন্গাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পোকক স্থলাস্তরে 

বলিতেছেন যে__ 
ব05 45252771211 55 01580056001) 61১5 (52705052110 ১৪1)০০ 

95 075 ১০1৪7 11117555, 6০1৮৪ 101)0160 96515 09086 (101151 
ক. ডড12517 65 10015 06 ১০700112512 210 0175 51015501076 

35100) 51০ 566 01000900517 00 1081). 1১809 51--52, 

অর্থাৎ যে সময়ে গঙ্গা ও সরয্ নদীর তীরদেশে কুর্য্যবংশীয় রাজগণ খৃষ্টের 

ছাদশ শতাব্দী পুর্বে ( বস্ততঃ বহু সহস্র বৎসর পুর্বে ) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিতেছিলেন, তখন আমাদিগের ইউরোপের স্কেগ্িনেভিয়ার পর্বতসম্থুল বন্ধুর 
ভূমিখগ্ড কিংবা বালটিক সাগরের বেলাভূমি, মনুষ্ের পদচিহ্নদ্বারাও অঙ্কিত 

হইয়াছিল না। 

সুতরাং এহেন অঙ্জাতশ্মস্র বাল্টিকবেল। জগতের আদি পিতৃভূমিত্বের দাবি 

করিতে পারে কিনা, তাহা প্রবীণের ভাবিয়া দেখুন। অবশ্ত বেলজিয়ম 

ইংলগ্ড, স্থইজারল্যাণ্ড ও বাল্টিকবেলার নিয়দেশে বনু প্রাচীনতম যুগের 

জীবকঙ্কাল সকল দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্ত যদি প্রতীচ্যগণ উপযুক্ত খননযস্ত্রের 

সাহায্যে মধ্যে এসিকার' উচ্চভূমিসমুহের বন নিক্তল পর্য্যস্ত খনন করিয়া 

১৪ ২৩৬1$ ৯১/১/ ১৩7০ 



মিশর পিতৃভূমি নহে ২৫ 

দেখিবার শক্তি লাভ করিতেন ও খনন করিয়া দেখিতেন, তাহ হইলে তাহারা 

এমন সকল অদৃষ্ট ও অশ্রততপূর্ব্ব জীবকস্কাল ও লৌহবর্মের লৌহখণ্ড সকল 
দেখিতে পাইতেন, যাহাতে তাহার! বিস্বয়ে বিহ্বল ও স্তভিত না হই! 

থাকিতে পারিতেন না। সম্প্রতি এক সাহেব মঙ্গলিয়৷ অঞ্চলে মৃত্তিকার নিয়ে 

প্রোথিত বহু অদ্রালিকার ভগ্নাবশেষ 'ও নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষান় ক্ষোর্দিত 

লিপি সংযুক্ত কতিপয় প্রস্তরথণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, খনন করিলে যে তথায় 

জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জীবক্ুষ্কাল সমূহও পাওয়া যাইবে, ইহাঁও গ্রুব 
সত্য। ফলত: কি বালটিকবেল1, কি ভন্নানদীর সৈকত ভূমি, ইহার একটিও 

পবিত্র আদি হুতিকাগার নহে। যদি বাঁলটিকবেলা বা ইউরোপের অন্ত কোনও 

ভূখণ্ড মানবের আদি জন্মভূমি হইত, তাহ হইলে ভারতবিদ্বেষ্টা ওয়েবর প্রভৃতি 

পাশ্চাতাকোবিধগণ কি প্রাণানস্তেও মধ্য এশিয়াকে আদি নিকেতন বলিয়া 

নিদ্দেশ করিতেন ? 

চ্ত্ঞ্খান্যান্জ 

মিশর পিতৃভূমি নহে 

অতঃপর আমরা মিশরের কথ। বলিব। পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি কতিপয় 

ভারতীর যুবকের 9 অভিমত ইহাই যে, পৃথিবীর মধ্যে মিশরদেশ সভ্যতা ও 

জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা! প্রাচানতম স্থান । হিন্দুর বেদের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ 

শত বৎসরের আধিক নহে, পক্ষান্তরে মিশরের হাইরোগ্রিফিকলিপিপাঠে জান 

গিয়াছে যে উহার বয়ঃক্রম সাড়ে পাচ হাজার কি ছয় হাজার অথবা ধিশ হাজার 

বংসর। স্থৃতরাং এহেন প্রাচীনতম মিশরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি | 
১] 



২৬ | মানবের আদি জন্মভূমি 

আমরা এই সকল ছরণ্যরোদনে কাণ না দিলেই পারিতাম, কিস্তু এরূপ 
বহলোক আছেন, ধাহারা সোণা অপেক্ষা সীসার কদর বেশী করিয়া 

থাকেন। “একথার উত্তর নাই,” ইহা! ভাবাও মানুষের পক্ষে বিচিত্র 

নছে, তাই অর্বাচীন মিশরের পিতহৃমিত্বনিরাসজন্য দুচার কথা বলিতে হইল । 

বেদের বয়ংক্রম কত, তাহা আমরা প্রবদ্ধান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছি: 

আমর! ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বেই স্বর্গে সামবেদের প্রণয়ন হইয়াছিল, 

বেদ তিন যুগ ধরিয়া প্রণীত। আমরা সামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশের 

পর যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি, ভাহারই সমবায়সমূখখ পদার্থের নাম খকৃু ও 

অথর্ববেদ। লামবেদের বয়ঃক্রম্লক্ষবৎসরের ন্যান হইবে না, খথেদের 
ঃবয়ঃক্রমও প্রার।পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। মহধি কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদবিভাগবর্ত। 
ধষিদিগের মধ্যে অষ্টাবিংশতম ব্যক্তি । আমাদিগের পঞ্জিকা ও পুরাণার্দির 

গ্রণনাহগুদারে সেই শেষ বেদবাসের বয়ঃক্রমই পাচহাজার একাদশ বৎসর । 

তিনি কলিষুগের প্রারস্তকালের ব্যক্তি, সুতরাং আর গোটা তিনটা যুগের 
পরিমাণ যথাক্রমে বদি ৬০, ৩* বা ১৫ হাজার বৎসরও হয়, তাহা হইলে স্বর্গের 

সভ্যতার যুগের বয়ঃক্রম মিশরের বয়ঃক্রমের কতগুণ অধিক তাহা! ভাবিয়া দেখ। 
তৎপর মানবস্থষ্টির যুগ, বর্বর মানবের অন্ধতামস যুগ, ভাষা ও কবিত্ববিকা- 
শের যুগসমূহের সমষ্টি করিগ্ে যদি তোমাকে অন্ততঃ সমগ্টিফল লক্ষ বখসরও 

মনে করিতে হয়, তাহাহইলে মিশর তখন কোথায় পড়িম্! থাকে ? পাশ্চাত্য- 

গণই এখন রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের পর বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি 
অন্ততঃ দশকোটি বংনর হইয়াছে । এখন যদি মন্ুত্ন্থষ্টির বয়ঃক্রম এককোটি 

বা] অস্ততঃ একলক্ষ বংনরও কল্পনা কর, তাহ। হইলে মিশরের দাবিময্স খরচাই 

ডিশমিশ হইবে কি না? 

ফলতঃ আফ্রিক। অতি আধুনিক মহাদেশ, উহার অভ্যন্তরভাগ অস্ঠাপি 

মচ্ুষ্যবাসের উপধুক্তত| লাভ করে নাই, বেদে বিবৃত আছে যে, আদি হ্থর্গ 

ইলাবুতবর্ধ জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান এবং ভারতবর্ষ প্রাচীনত্বে 

দ্বিতীয় স্থানীয় । সমগ্র আশিক স্থলে পরিণত হইলে উহার বহুকাল পরে 

মিশর স্থলে পরিণত হয়। এখানেও জগতের দ্বিতীয় গ্ুত্বৌকঃ ভারতের 

আধ্যগণ যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং উহা মানবের আদি 



মিশর পিভৃভূমি নহে ২৭ 

জন্মভূমি হইতে পারে না। বেদার্দি কোন গ্রন্থেই আফ্রিকার নাম উল্লিখিত 
হয় নাই, স্থৃতরাং উহা আদি সভ্যতার বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়াছিল। 
তৎপর আদি পিভৃভূমিহইতে কতকগুলি রুষ্্থচ, বর্বর যাইয়া উহাতে সর্বাদৌ 
গৃহ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই জগতে কাস্রী বলিয়া! সুবিদিত। ভারতের আর্ধা- 
গণও যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, আমর! নিয়ে তৎসমর্থক কতক- 

গুলি প্রমাণের সমাহার করিব। পোকক বলিতেছেন যে-_ 

11105117955 01061155051 10 10551 11) 12)110 101705 015011706 25561 
0107) %/1)101) [12৮6 2115707 1588.09) 01 0) 80101391 01710 ০0৫ 
[5079115105১ (316915, 2170 111012)5,159886 125, 

অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ, ঈজিণ্ট ও গ্রীশদেশবাসিগণের সমতাবিষয়ে বে 
নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হইয়াছি, পাঠকগণকে সে বিষয়ে মন দিতে বলিতেছি। 

কেন? কেন প্রকৃত ইউরোপিয়ান পোককের মনেও এই ভারের উদয় হইল ? 

যেহেতু তিনি সতাভীরু, সত্যবাদী ও সত্যান্বেষী, তিনি পুনরায় বলিতেছেন ষে-_ 
[175 506 01511170010 15002101560, 8170 5601/5550 ৬/10)08€ 

7015) 0109, 5৮61) 50 নি 5 00 2,008) £16116710 20011)011055, 1১617 
995910075 01 0116 0010101521107)5 0) ৮6910002100 00005101015, ৬11] 
[91510816100 71117701017 0102 6061১0101) 01 10801) ৮51081019) 081 
01691) 15)90150 1150010.--1808 722. 

অর্থাৎ ঈজিপ্ট ও ফিনিশিয়া হইতে লোক যাইয়া যখন শ্রীশের হেলেনিক 
জাতি গঠিত করিয়াছিল, এবং ঈজিপ্ট ও গ্রীক জাতির সহিত যখন ভারতীয়: 
হিন্ুগণের সম্পূর্ণ সমত! রহিয়াছে, তখন ঈজিপ্টবাসীরা যে ভারতসম্ভান 
তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। “এঁতিহসিকেরা ইহা! তুচ্ছজ্ঞানে গ্রহ 
করিতে না পারেন, কিন্তু আমি ইহ সত্য বপিয়াই মনে করি। বলিতে পার 
ভারত ও ঈজিপ্টে কি সমত। জাছে? পোকক বলিতেছেন ষে-- 

2075 01552151006 ০1006 ১০1৭৮ 01065 21711229100 0১212501176, 
৮০11 20 10176) ৮11] 102 ০৮106106206 5000155 01 056 10110/- 
175 £251010 581555.--1806 102, 

অর্থাৎ আমরা নিয়ে যে সকল কথা বলিব, তাহাতে ইস্াই সপ্রমাণ হইবে 

যে ইজিপ্ট, পেলেষ্টাইন, পেরু ও রোমে ুধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণেক়্ প্রাহর্তাব 
হইয়াছিল । পোকক বলিতেছেন ষে-. 

[106 15505191110 16201157 00125 0৩ 1570050 “010 01 
1176 5011)” “17611590115” 201 [11065 (106 ঠ158 12501901917 5108 01 



২৮ মানবের আদি জগ্মভূমি 

(1৪ 7505 ০01 6135 301), 075 1161)0 ৬9158551819) 01 19811191001 
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এতম্ত্বারা জানা! গেল যে, মিশরের রাজারা আপনাদ্িগকে হৃর্যবংশীয় 

বলিয়! প্রখ্যাপিত করিতেন এবং তাহারা আমাদের ভারতের আদিরাজ বৈবন্বত 

মন্থকেই আপনাদিগের আদিপুরুষ ও আপিরাজ বলিয়া! জানিতেন ও মিশরে 

তাহার এক প্রস্তর ব1 ধাতুময় প্রতিমৃত্তিও স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্ররূপ 
মিশরের রাজা 1২916565 এর নাম হইতেও জানা যায় যে উক্ত নামটি 
আমাদিগের রামের নামের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। শ্রতরাং এতন্বার। 

বেশ জান! যাইতেছে যে, মিশরে যে ভারতের চন্দ্র 'ও হৃর্যযবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের 

সমবায়দ্বারা উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
যদাহ পোককঃস 

[০৫ 1২0106) 1:506-11106) ৮৮85 009101)1580 705 2, ০010050 01 01)৫ 

50121 25 5911 25 1,07021 0২906.- 15855 18০. 

কেবল ইহাই নহে, আফ্রিকার নদনদী ও পর্বতাদির নামও ভারতের 

অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। যেমন নীলহইতে নাইল নদ, 'পুরীমঠ'হইতে 

১/121010 প্রভৃতি বুাৎপাদিত। মিশরের পুরোহিতগণ 1১4017715 নামে 

কথিত হুইতেন, উহ্থাও সংস্কত "পরমেশ” শব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা 

মৈশরগণ যে ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? পোকক 

বলিতেছেন যে-_ 

171)1105025695 11760998065 1176 71312170011) 121017955 502012£ 0০ 
1515 20010010086 005 50101010155 116 01121102115 21) 1201207 
1206) 0০01001961160 ০ 152৮6 17001890017 01) 2100911165 ০07080650 
(১9 51281)5 2 ০616211) 17001081010) 00 10017) 0106 ০৬0. 8116£1581705. 

12০---205. 

ফাঁইলোদ্্টাস বলেন যে, একজন ব্রাঙ্গণ আচার্য (19701)05) তীঙ্কার 

আোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে-_ 

আফিকার ইর্থীওপিয়ান অর্থাৎ ইথীওপিয়া (মিশরের দক্ষিণস্ত ) দেশবানী 
লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব ভারতসস্তান। তাহার! তাহাদিগের কোনও 

সম্নাইকে সমুচিত রাজভক্কি প্রদর্শনের বিনিময়ে তাভাকে অতি নিকুষ্ট উপায়ে 
হত্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ তাহারা ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। 
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আমাদিগের মহাভারত -ও [বঞুপুরাণাদি বহু শান্ত্েও এই কথাগুলি বিবৃত 
রহিয়াছে যে, শক, বন কনম্বোজ, হৈহয় 'ও তালজজ্য প্রভৃতি ক্ষত্রিঈগণ 

অযোধ্যারাজ বাহুতে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি সগর্ত পত্বীসহ অরণ্যে যাইয়! রব 
মুনির আশ্রমসঙ্পিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাঞ্যনাশঘটিত মনস্তাপ ও 

বাদ্ধক্যবশতঃ তিনি তথান্ই উপরত হয়েন, তৎপর তৎপুত্র সগর উক্ত শক, 
ধবনকম্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্থ্রষ্ট, মুগ্ডিতশিরস্ব, মুক্তকচ্ছ ও অদ্ধশিরো 

মুণ্ডনা্দি দ্বার] লাঞ্চিত 9 দেশনির্বানেত করেন, তাহাতেই তাহার! তুরুফ, 

আরব, মিশর ও ইউরোপে যাইয়! গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়েন। স্থতরাং 

ফাইলোট্রাটস ও পোককের্ উক্তির কোন অংশই অলীক বা অতিরগ্রিত কিংবা 

অবিশ্বাস্ত নহে । তবে শকাদিই যে রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, উহ! 
সত্যও ন। হইতে পারে । যাহাহউক এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইর্থীও- 
পিয়গণ আফ্রিকার আদিমনিবাসী নহেন, কাক্রী ও তাহারা আফ্রিকার 

ওঁপনিবেশিক, সুতরাং উপনিবেশভূমি উক্ত আফ্রিক বা মিশরও মানবের 

আদি জন্মুমি হইতে পারে না) পোকক তংপরই "বলিতেছেন যে-_ 

4১০01900019 1507909 00170107211 00201050050 15521011007 

1715 90067, 0081 0061001710৯ ৮6160061565 ০01 12961) 2110 01521 
076 1501101)12115, ৭৫০01011501 0০ 111012178, 101651৮60. 05 15001 

810 058565 01 1106) 7901)615) 8100 80510%15060 07617 21001601 

011211. 5 700 076 ২8106 755616101 10805 26 ও. 15061705110, 

1) 016 01)110 06111015909 ]101105 4১010511055 0010৮100105 101025 

১61) 70175501৮60 1১৮ 150561১0105 210 ১১1)06110১ 7) 00005 15056196808 

(7165, 0136 1106 150191)17175- 6]া01212015 হিণাতো। 076 21567107085, 

95611160111 1106 ৮1011011501 12551301755 205, 

প্রত্যেক মিশরবাসীই এইরূপ মস্তবা প্রকাশ করিষ্ন। থাকেন যে, তিনি 
তাহার পিতামহের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী লোকেরাই 
সর্বাপেক্ষ! জ্ঞানী ছিলেন । এবং ইথিওপিয়ানগণ উক্ত ভারতীয় গপনিবেশিক ও 

তাহার? তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের জ্ঞান ও আচার ব্যবহারই অদ্াপি রক্ষা 

করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্যকেই তাহারা তাহাদিগের প্রাচীন বাসন্ৃমি 

বলিয়া! শ্বীকার করিয়। থাকেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীষ্টীয় তৃতীয় 
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শতাবীতেও ভুলিয়স এফিকাহুস এন্নপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং 
ইউসেবিউস ও সীনছেনদও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইউসেবিউন 
বলিয়াছেন যে ইথীওপিওগণ সিম্কুনদের বেলাভূমি হইতে ঈজিষ্টের নিকটে 
আসির! উপনিবিষ্ট হয়েন। ৃ 

মিঃ মরে (1109) তাহার ইজিষ্টের হেগুবুকনামক গ্রন্থের একক 

বলিতেছেন যে-_ 

£[30171170 0১6 51220015016 61905”) 5875 ১৪০০১ 415 6176 
01381921 ০£ 1515 7 210 01015 ০9521521101) 88755 1517081758015 

০1] 101) 006 5125 2100 [9051010)) 01 005 5170911 10611015 01 072 
9০0069 2 00151501075 25 1 0065, 1561515 ০ 7 061071 200 2 
180618] 50562. 2110 8 01810556155 01021101061 01 0০011200711) 00117 

ক ৬.  [1019511) 01015 51009160120 076 ০০৮ 15 768160, 1১61075 

17101) 0১০ 5610055 215 5240 00 139৮6 [0:0905050 00618561855 
97151) 081 1100151) 21107 19170680117 12590181501) 102৮5 10661) 
05085100০01 1015 7090 006 20010010181] ০191)1[১ 01005 5217) 
80011721101 259100 270. [10015 15106 00016817600 7070০৬৩ 215 
01606 00171750010 1060/661) 01) (৬০ 15611510175 5286 370. 

মিশরদেশে “আইছিছ” নামে এক দেবতা আছে, উহার সম্মুথে একটা 
গাভীর মুত্তি বিরাজমান । যে সকল ভারতীয় সিপাই সৈন্ত আরবীপাশার যুদ্ধে 
মিশরে গিয়াছিল তাহারা সেই আইছিছের মন্দিরের নিকট যাইয়া সাষ্টাজে 
প্লণিপাত করিতে লাগিল। কেন ভারতবর্ষ 9 মিশরে গাভী ও উক্ত দেবতার 
অর্চনাবিষয়ে এই সমতা ঘটিল ? ইহ1 কি কাকতালীয়বৎ হঠাৎই ঘটিয়াছে ? ন৷ 

তাহা কখনই নছে। নিশ্চিতই প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় দেশবাসী- 

দিগের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সংশ্রুব ছিল। 

সে প্রতাক্ষ সংশ্রব কি? আমরা পূর্বেই পোককের গ্রস্থহইতে দেখাইয়াছি 
যে মিশরবাসীরা৷ ভারতবর্ধকে আপনাদের পূর্বনিবাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। ফলতঃ সাগর-সম্ভাড়িত শক, যবন, কম্বোজ ও তালজজ্য-গ্রভৃতি 

ক্ষতিয়দিগের কেহ কেহ যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়্াছিলেন, তাহাতে 
ভ্বিধামাজও নাই। মিশরের এই আইছিছ দেবত! আমাদের বৃষভধ্বজ ঈশং 
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( ঈশস্ ) অর্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহই নছেন। একদল ভারতীয় শিবোপাসক 
যে মিশরে ধাইয়! এই ভারতীয় তান্ত্রিক দেবপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 
যেন ঞ্বই। | 

কেবল ইহাই নহে, ঈজিপ্টের "মিশর" নামও আমরা ভারতগদ্ধি বলিয়া 
নির্দেশ অরিতে অভিলাধী। উহা সংস্কত “মিশ্র” শব্ধের বিকার ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। যেরূপ শকমুম্ুদিগের সহিত কতকগুলি শর্মন্ (গুরুপুরোহিত ) 

ইউরোপে গিয়াছিলেন, তন্রপ সগুর-লাগ্িত ভারতসম্তানদিগের সহিত 
কতকগুলি চিকিংসাব্যবসায়ী মিশ্রব্রাঙ্ষণও আফিকায় যাইয়৷ থাকিবেন 

তাহাদিগের “মিশ্র” নাম হইতে তদধ্যুযিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া 
অসম্ভব নছে। মরে সাহেব বলিতেছেন যে- 

11062178054 01 095 7]51)07105 101 076 00০০116 ৮85 026 

(8052 06 581105 01510665 %/10 006 11010805121) 01 0209০05, 
$/17215 16 9285 [08100012109 ৮0151101050 7 410 056 91010910010501৩ 
2000170 01 10111)105 8170 52011150106 20901115 201172] ৪5 1556517150 

১/ 00 010101055 %/10) 511 005 1585 015, 580651181) 0০. 218, 

কায়কে। দেশের* নিকটে "অন্বোম” নামে একটী জনপদ আছে। উহার 
অধিবাসীদিগের লাম “অমবাইট”। তাহারা কুস্তীরদিগকে দেবতাজানে পুজা 

করে। পক্ষান্তরে টোর্টরাইটগণ কুস্তীরভোজী! তজ্জন্য এই উতর জাতির 

মধ্য চিরবিদ্বেষ বিরাজমান । মরে স্থলাস্তরে বলিতেছেন যে-_- 

85০৮৮501) 2 2190 3 11155 (0 55 5550 ০১6৮1৮৮21) 15 [106 6172191৩ 
01 10280018, 12070211650 01) 39791, 7585 231. 

শিউয়ানগরের ছুই তিন মাইল পুর্ব মামুন দেবের মন্দির । উক্ত শিউর 
নগর এইক্ষণ ওমবৈড্হা নামে প্রখ্যাত । 

আমরা পাঠকগণের নিকট এই বিষয়গুলি উপাস্থাপিত করিয়া! ইহাহইভে 
সভ্যোদ্ধার করিতে প্রার্থনা! করি। সাহেবের। এই 

(017) 133.১0211 

শষ্বের অনুবাদ “106)27 1১1৩* করিয়াছেন। ওম-_অস্বা ও বহ্েড্হা 

শ্বেত। কিন্ত যদি কেহ অগ্বোস্ ও ওমবৈড্হা নগর এবং আম্বাইট জাতির 

বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তবে কি তাহারা ইহাদের সহিত ভারতীয় অন্বঠদেশ 
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ও অব্ষ্ঠজাতির কোনও সমতা স্বীকার করিতে আকুষ্ট হইবেন না? শির! 
শব্ও কি শৈব শব্ধের অপতভ্রংশ নহে £? মরে স্থলাস্তর বপিতেছেন যে-_ 

691 1351141১ 51900101702 (115 91৩ 01 (591)112 05919095, 15০9০1 

০৫ 1000 076 2170121)৮ 001১009১, 15 2 51001 01502170511017 006 

11591, 01) (185 6856 00101, 1176 1)101961 010105151)1715) 20091001115 

0০ 49916508, 15 70190, 00095110116 10201৮55170) 6201 10 ৮90 

17 0০0৮০ 26 ৮৭5 ১1016015900 200 11 005 17151901)71)17168, 

15০96)01 » 18108 1808111116 0106 ০2131709101 ১০711306- 1১5 319, 

বল্লাননগরের নিকটে কোপটোস নামে একটা নগর আছে, উহা নদীর 

পূর্বব তীরে অবস্থিত এবং ইহার অধিবাসীর্দিগের নাম কোপ্ট। এই কোপ্ট 
শব্দের নিদান লইয়াও সকলে বিবদমান। অধ্যাপক আবুলফেদারের মতে উহা 

কেবট সংজ্ঞার বিষয়ীভূত, পক্ষান্তরে তদ্দেণবালিগণ উহ! কোফট বলিয়া 

থাকেন। আবার কপটিক ভাষাতে উহা কেফ্ট বলিয়া বিবৃত। পক্ষান্তরে 

হাইরোগ্রিফিক .লিপিতে উহা কোবতর বলিয়া অভিহিত । 

আমর! পুন্বোক্ত অস্বোন, অন্বাইট ও অমবৈড্হা এবং এই কোপ্ট শব্দের 
একত্র সন্নিবেশনিবন্ধনা এই কোপ্ট শব্দটা ভারতের "প্ত” শব্ধ হইতে 

উৎপাদিত বলিয়া মনে করিতে চাহি, আমাদিগের এ অনুমান ব্যাহত 
কি সত্যগন্ধি, তাহ! প্রবীণেরা ভাবিয়। দেখিবেন। প্রাচীনের। আোত্রিয় ব্রাঙ্ণ 
বৈদ্য, ধনী, রাঞ্জা ও নদ্দী দেখিয়া বাসের উপদেশ করিয়াছেন । আকফ্রিকাগত 
ভারতসন্তানেরাও আপনাদিগের সহিত একদল “গুপ্তোপাধিক" বৈষ্ত লইয়। 
গিয়াছিলেন, ইহা একাবারেই অসম্ভব ব্যাপার নহে । মরে স্থলান্তরে 
লিখিতেছেন যে--. 

70 07006175৪51 ১0৭19০50179) 006 040০5-15017705 924 
(91070 0105 & 10016 019৮6171110 [901 (0181) 135101106 2170 ৮25 
[69061785010 2177805£ ৪11 (1১০ 17)0101) 210 42012016509) 0০79099 
9011 001017060 €0 ০৫ 61১5 56201 00179110106, [১, 3190. 

অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আরবদেশের বাণিজ্য জাহাজ সকল সর্ব] মাই ওস- 
নামক বন্দরে যাতায়াত করিত। কপ্টনগর এখন বাণিজ্যবন্দর বলিয়া! 
পরিচিত । 



মিশর পিতৃভূমি নহে ৩৩ 

স্থতরাং কেন এই বিতর্ক কর! যাউক ন| যে ভারতবাসীর। কখনও মিশরে 
' বাইয়া উপনিবিই হয়েন নাই, পরন্ত তাহারা কেবল সময়ে সময়ে বাণিজ্যো- 
পলক্ষেই তথায় যাইতেন, তাহাতেই ভারতীয় দেবদেধী তথায় অতিষাপিত গু 

উপাসিত হইয়াছে? 
না এরূপ হইলে সমগ্র মিশর প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভাতা, ধঙ্ন ও 

আচারবাবহার, অপিচ ঠ্হিক সমতা এত বিস্তৃতভাবে প্রশ্থত হইতে পারিত 

না। মিশরবাসীরাও বলিতেন না গে আমর] ভারতের পুর্বাধিবাসী, ইহা 
আমাদের বাপদাদার নিকট শুনিয়া আঁনিতেছি। সার উইলিয়াম জোন্স 

সাহেব তাহার এশিয়াটিক সোসাইটার রিপোর্টেও বলিয়াছেন যে মিশরদেশ 

ভারতীয় আধ্যগণঘার। উপনিবেশিত। অবশ্ঠ মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপি 

পাঠকের! মিশরের বয়ঃক্রম থৃষ্টপূর্বব ৬৭ হাঙ্জার বৎসর কি ততোইধিক বলিয়াও 
নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের দেশের তাতরফলক ও পার্শাগণের 

জেন্দাভস্তার পাঠোদ্ধার যেরূপ অগ্যাঁপি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তদ্রপ 
মিশরের উক্ত লিপিপাঠও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না । যদি তাহাই 
হইত তাহ! হইলে একই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে যাইক্সা কেহ মিশরের বয়স 
থৃষটপূর্বব ২০ হাজার, কেহ ৬।৭ হাজার বৎসর, কেহ ৪1৫ হাঞ্জার, কেহ ৪ 
হাজার ও কেহ কেহ বা ছুই হাঙ্জর বংসর বলিয়া! নির্দেশ করিতেন ন! । ধরিয়া 

লণ্ মিশরের বয্নস যেন খৃষ্টপূর্ব ২০২২ হাঁজার, বৎসরই বটে, কিন্তু যখন 
উহা তান্ত্রিকষুগের ভারতীয়গণের উপনিবেশ ভূমি, তখন মিশরের প্রীন্প 
বয়ঃক্রম হইলেও উহা! যে জগতের দ্বিতীয় প্রত্বৌকঃ বর্ষীয়সী ভারততূমিহইতে 

কত অবরজবয়াঃ তাহ! ভাবনার অতীত পদার্থ। অতঃপরও যদ্দি বে 
ভারতহইতে মিশরের প্রাচীনত্বের দাবি করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা 

তিষ্ঠ নিংশ্বস্ত যাঁমঃ 

বলিক্ক। দুর হইতেই তীঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। জগতের 
আদি গ্রন্থ সামবেদের দেশ মলোলিরা ও জগতের দ্বিতয় গ্রন্থ খগবেদের দেশ 

ভারতবর্ষহইতে কি আর কোনও জনপন্ প্রাচীন হইতে পারে ? 

৯৮৯৬ পি 



*পঞ্ওস্যাম্ধযাম্ 

মিডিয়। পিতৃভূমি নহে 

আমরা অতঃপর [15158 বাঁ [12র আদিজন্মতৃমিত্বের কথা ভাবিয়া 

দেখিব। বাইবেলবিনোদী ,পুজনীয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার +১1)211 

$৬11)65১ নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে-_ 

৮4১10. 0085 1001 0902 55810) 001 005 011211281 25210 0001065 5 
৪1158056170. 101000156201-8016 5550555 11] 06170212100 590611) 
4518, 11101) 02101106211 10701505859 017) 01১9 11517 050৮ ৮768, 

অর্থাৎ আমরা এইরূপে মানবের আদিজন্মভুমি অন্বেষণ করিতে করিতে 

আশিয়ার পশ্চিম ও মধ্যতৃমিখণ্ডে উহার অবস্থান বিন্দু দেখিতে পাইতেছি, 

যাহা প্রকৃতই ভ্রান্তিপরিশূন্ত । 
কিন্ত আমরা পৃজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই দৃঢ়তাতেও সহানুভূতি 

বা আস্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। এসিরীয়ায় বলানুরের বাড়ী 
ছিল, দেবশুনী (কুক্কুরাখ্য নরশ্রেণী ) সরমা তথায় অঙ্গিরাদদিগের অপহৃত 

গরুর অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন,কিন্ত তাহা সত্য হইলেও এদ্দিগের কোনও 
প্রতীচ্য আশিয়াঠিক ভূখণ্ড যে মানবের আদি জন্মভূমি নহে, তাহা! 
বেদবাদবৎ গ্ুবই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পরই বলিতেছেন যে-_ 

(01910611778 0126 [1019১ ৮/1)101), 10102 06109165165 (17706) 1750 
00001776 06 17709 11200001021 01 4১192) ০001১01165১) 25 150150 

1 006 15950, 2170 0756 21501211017) 25 ৮6 91391] 525 20091 
৮/8105, ৮129 66011511721 5656 01 01716 4১172 91201155525 8501006 
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76050 10855 0621) 1762176 015017)0615519 001 [1502 0102111217১ 
00001 55151515561 56617)5 60 17855 0691] 7096 ০06 01 005 

61501950016, ১,৮15, 



মিডিয়া পিতৃভৃমি নছে ৩৫ 

আমারা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলির মধ্যেও কোনও সত্যোর 
সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। ভৌগোলিকেরা যদি পারস্যের উত্তরভাগকে 
ইরাণ ব1! এরিয়ানা বলিয়া অভি্ত করিয়া ধাকেন, তবে তাহাতেও কোনও 
ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। উহার এ নামের ব্যৎপত্তি ও উহ্ছার অর্বাচীনত্বের 

কথ! আমর! বহুবার বলিয়াছি ও যথাসময়ে আরও বলিব। কিন্ত পাশ ব 

অস্থরগণের 4১212 ৮৪০)০ কথার “এরিয়ানা” ভাগ লইয়া যদ্দ কোনও কথ! 

হইয়। থাকে, তাহা হইলে আমরা বঙ্গিব পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরা উহার অন্ুবর্তন 
করিয়। ভাল কাজ করেন নাই। কেন না পাশাদিগের জেন্বাভেম্তাতে 
এ্রন্ূপ কোনও শব্ধ নাই, উহাতে ছিল “£১1021081) %2.6)০”* এবং উহার অর্থও 

ত্বতন্ত্র। পরন্ত উক্ত £১17211810 %৪৪)০ কথার দ্বারা যে স্থানের প্রকুত অববোধ. 

হইয়া থাঁকে, সেম্থানও প্রক্কত পিতৃভূমি নহে, পরস্ত উহাও কেবলমান্র আর্ধা- 
গণের আদি অধ্যুষিত স্থান পুণাভূমি আধ্যাবর্ত। আর 11601 নামক কোনও 
স্থানের কথা পূর্ববদেশ ভারতাদ্িতে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভারতব।সীর1 আদি 

প্রর়ৌকঃ পিভৃভূমির কথ! অনবগত ছিলেন না। এবং বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 

যে বলিতেছেন যে-- 
175 13121010175 615 965110985 ০0৫ 0018510917100 00617581569 

25 05584 10 006 [181)15119) 270 0১6 [021012175 (0 (17671961559, 

[61802 0069 (011211% 1600:490 10061811056 2০০ 05 21701912 

%0)10165 0: 20৬61760155 0 00917 09159011615 10 90021 4312. 
1১,৮40, 

ব্রাহ্মণের! পাশ্াদিগহইতে আপনাদিগকে ও পার্শীর! ব্রাক্গণদিগহইতে 
আপনাদিগকে মুত ব1 নিঃসম্পর্ক ভাবিতেন। তাই তাহার! মধ্য এসিয়াতে 

তাহাদিগের পুর্বপিতামহগণ যে সকল বীরত্ব বা অভিযানের কার্য করিয়- 
ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয় যান নাই। 

বিস্ত ইহা ঠিক প্রক্কত কথ! নহে। তীহার! সেই প্রাচীনতম যুগে যাহা 
সম্ভবপর তাহা বেদমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি এ সকল 

মন্ত্রে অধিকাংশই রাষ্ট্রবিপ্রবে, গৃহদাহে বা কীটদংশনাদিনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । যাহা আছে তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যাত না হওয়াতে আমা- 

দিগের পূর্বপিতামহ্রো এই আদি পিতৃতূমির কথা যে প্রক্কতই লিপিবদ্ধ করিয়। 



. ৩৩৬ মানবের আদি জন্মভূমি 

রাখিয়াছিলেন, তাহা! অর্বাচীন্ যুগের আমরা জানিতে অসমর্থ হুইয়াছি।- 
অধ্যাপক কৃর্জন প্রভৃতি 9 নিরপরাধ খধিদিগের স্বন্ধে এইরূপ বৃথ। দোষ চাপাইয়া 

গিয়াছেন। কিন্তু খবিগণ বেদে ও পার্শার! জেন্দাভস্তাতে আদি জন্মভূমির কথা 
লিখিতে বিশ্বৃত হইয়াছিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বা সাহেবেরা কেন 

বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও এক্প দোষারোপ করিতেছেন, তাহা ভাহারাই 
জানেন । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর বলিতেছেন যে-- 

০ 07101 58010016110 0806৭ ০1 ১৬1521) 001018606101) 102৬০ 10918 

8০09৮6160 11) 0116 /৬১ 01 48518. (0 61100117706 105 00 1১9156৮€16 

1) 1176 21900111206 076 07151721 5600611061)0 01 01 2110951015 

17) 0756 01150600) 210 015 ৬111 06 00100511855 117) (16190 

0198091. 7. 77, 

কিন্তু আমর! বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এমন একটা প্রমাণেরও 

অবতারণ! দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে এসিয়ার কোনও প্রতীচা ভূখণ্ড পিভৃ- 

তুমি বলিয়া কল্পনায়ও আসিতে পারে । তবে পশ্চিমএসিয়া ও আফ্রিক্ক।' এবং 

ইউরোপের সর্বত্রই ভারতীয় আর্ধ্গণ যাইয়া! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
এ সকলদ্িকে কেন আর্ধ্চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তাহাতে 

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় ন| যে উহ্ারাই পিভৃভূমি | ইরাণ ( এরিয়া ), 
অর্জরম ও আফ়ারল্যা্ড প্রদুতি দেশের নাম ত আর্ধাশব্হইতেই উৎপাদিত 'ও 
বুৎপাদদিত? তাহা ঠিক, কিন্ত তাহাহইলে ত আধ্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ধকেও 
পিভৃভূমি মনে কর! অধিক সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার! প্রত্যেকেই বা কেন 

সে দাবি করিতে পশ্চাৎপদ হষ্টবে ? ফলতঃ ভারতের এই আগস্তকেরা ভারতে 

গ্রবেশের পৃর্তে যে আর্ধযনামধারী ছিলেন না, তখন যে তাহারা দেবোপনাম! 

ছিলেন, ইহা জানা থাকিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “এর” শব্ধ লইয়া এত 

হাঙ্গাম! করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থলান্তরে বজিতেছেন যে-_ 

1300172101010569 107 2 16217750 015561196102 0720 115012. 125 

021150 412 0 ঠা (িোা। চাহ, 2 01506 15616 0105 48555101218 
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মিডিয়া! পিতৃভূমি নহে ৩৭ 

076 ৪4211866, 1510106 15805 16 41587110085 0901৩ (16615 
৪150, 715019, 15 081120 £১118, 91). 01) 116055) /1121755” 7785. 

আমর! ইহা! পাঠ করিয়াও মিডিয়ার পিতৃতৃমিত্বের অন্গকূলে মঙ গঠিত 
করিতে পারিলাম না। বোচার্টনাহছেব যে কি পাণ্তিতা বা কি হেতু প্রদর্শন 

পুর্বক মিডিয়ার পিতৃন্বমিত্ব সমথিত করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ 
হইলাম না। পূর্ববাঙগলার লোক ও হিক্রর! হরিকে “অরি* বলিয়া থাকেন, 

ইন্াতে এই “অরি মর্থ যেমন শত্রু হইতে পারে না. তদ্রপ যদি কেহ হেন়াকে 
এর বলিয়া! থাকেন, তবে সেই এরাও কখনই আর্ধ্যার্থসমর্গক হইতে পারে 

না। পৌসানিয়াস (19811521175 ) জেনোষফন (55600101000) ও বোচার্ট 

প্রন্ৃতি যাহ! বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অযৌক্তিক ও প্রমাণশূন্ত। ফলতঃ 
এই “এরা” শব্দ সংস্কত “আর্য” শব্দেরই অপজ্রংশ মাত্র । ভারতীয় আর্ধ্য 
পার্শার৷ পারস্তের উত্তরভাগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাতেই উছ! আর্ধ্যায়গ, 
আইরা৭, ইরাণ বা এর! নামে বিশ্রুত হয়। মিডিয়! এরার ভূতপুর্ব বা আধুনিক 
নাম। পোকক বলিতেছেন যে-__ 

45112) ৮0170811065 08110002171) 7721075 01 11217 2:65 15 17216) 
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কিন্তু তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে-_ 

1791 ৮৪ 118৮6 ন 01121) 06 651061708 169,017 05 (0 11205. 

89 (১৩ 01111021 1501776 01 016 41121050585, 

কিন্ত কোন্ প্রমাণনিবহ যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয্নকে 71০015র পিতৃভূমিত্বে 

নিঃসন্দেহ করিল, আমর! তাহা ভাবিতেও অসমর্থ। পাছে কেহ মনে করেন, 

আমরা প্রমাণ গোপন করিলাম, একারণ আমর! এখানে বোচার্টের প্রমাণ গুলি 

উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। 
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৬৮ মানবের আদি জন্মতৃষি 

০1 119052. 40001109007845 15 01361) 000660, 9/150 52:99, 0020 48171521012 
85 2 ০001)615 1)521 0০508512. 40150101701) 15161051150 60 5061 

0019, 113056 (659017)01)7 15 25 16072105915 25 16 ও ০91198519 

৪201519001.1585 9875) ৮1851 109001702102105 01 01 5012 51217521 
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০0190161055 [১917০ 41712 256 7217.2 12785, 

বল! বাহুল্য কতকগুলি লোকের নাম ও কতকগুলি অমুলক কথার 
সমাহার করিলেই তাহা! যে কি প্রকারে অকাট্য প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হইতে 
পারে তাহা আমর! অবগত নহি। ফলতঃ মিডিদ্লা মানবের আদি জন্মভূমি হইলে 

বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও জেন্দঅভেস্তা ইহার নাম লইতে বিশ্বত হইতেন ন1। 

তাহ। হইলে বাইবেল 7:55 ন। বলিয়া মিডিয়া বলিতেন। আর পুরাতত্ববিৎ 
এলফিনৃষ্টোন্ সাহেবও কখন 

6০077 2251 6০ 5 

বলিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেন না । ফলতঃ গ্রকৃত কথ! এই যে এই ঈষ্টশব ছার! 

একমাত্র ভারতবর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল, কেন ন৷ পারস্য, তুরুক্ক, আরব, আফ্রিকা 
ও ইউরোপের সভ্যজাতিরা সকলেই ভারতের সভাত! ভব্যত লইয়া! এ সকল 
দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তাহারা কেহই আদি পিতুলোক হইতে প্র সকল 

দেশে গমন করেন নাই। প্ররুত পিতৃভূমি কোন্ স্থানে ? ভাহা বেদাদিতে 
বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে, আভেস্থা উহার নাম লইয়1ও পদার্থগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। বাইবেলের ইডেনগার্ডেন9 কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদদ 
বিশেষ । আদম ও হবার নামও সংস্কত আদিম মচ্ছ ও শতরূপার নামের 

বিকার ভিন্ন মার কিছুই নহে। 

ভেদ ১৯১) 



নভ্াঞ্রাাজ্ 

ইরাণ পিতৃভূমি নহে 

কেহ কেহ বলিয়৷ থাকেন যে পারপিকদিগের ইরাণই আদি পিতৃগেহ, কিন্তু 
মিডিয়ার স্তায় একথার মৃূলেও কোনও প্রকৃত সত্য বিনিহিত দেখা যার না। 
পারসিকেক়্াও কখন এক্সপ কথ মুখেও আনয়ন করেন নাই। লাঙ্নলোইশ 
প্রভৃতি পণ্ডিতের মাত্র বলিয়াছেন যে-_ 

8615 1720 01910101086 07051170121) ০01909 50150000650 09 

10190, 17101) 550201151)50 10561. 11) 4195৮21069১ 02705 01 

0১৪ 00810101155 ৮10101) 110 10 076 556 ০1 005 1170109, 2170 ০01 
19101) 0176 £51721811771))6 5185 48119) 48118172) নহি, 

2,353 92811510716 2663০01৮৮০1, 11, 

কিন্ত এ বিষয়ের সমর্থনজন্ত লাঙ্গলোইশ কোনও প্রমাণেরই অবতারণা 
করেন নাই, ইহা ভাঙার “] 6১811 5০” ইহ! ভিন আর কিছুই নহে। আবার 
তত্ববিৎ পৌকক 10819151217 লাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে-_. 
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কিন্ত কোনও বাক্তিই প্রমাণদ্বারা তাহাদিগের এই সকল মতের সমর্থন 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই । কেবল 

1. 0112 50১ 216 000935065০0. 

800 15610771095 11 008) 109 5০. 

এই তিনটি আপ্তবাকাই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। যখন খগেন 
তারস্বরেই বলিতেছেন যে, অসুর বা পাশীর। ভারতকইতে বিতাড়িত হুইয়। 

পারস্যে যাইয়া আশ্রর গ্রহণ করেন, ভখন আন! প্রক্কত আগুবাক্য বেদ অগ্রাহ 



৪০ - মানবের আদি জন্মভূমি 

করিয়া কি প্রকারে পাশ্চাত্যগণের মুখের কথায় বিশ্বাম করিব? অপিচ বদি 

মধ্যএশিয়াই পিতৃভূমি হয়, তাহাহুইলে ইরাঁণের পিতৃভূমিত্ব ত আপনা হইতেই 

নিরাকৃত হইয়! যায়? আর “ইরাণ” শব আর্ধাগন্ধি বলিয়াই যদি উহাকে কেহ 

পিতৃভূষি বলিতে চাহেন, তাহাহইলে "আম্নার্লা্ত” কেই বা পিতৃভূমি মনে করা 

যাইতে পারিবে না কেন? ফেন না উহ! আধ্যদিগের 1,810 বা অনন্ত! (ভূমি) 
বা বালভূমি ? এবং ইরাণ ও আর্ধ্যাবর্ত. শব্দের মধ্যে আর্ধ্যাবর্ভ কথাটি যখন 
নিঃনন্দেহরূপেই “আর্ধানিবাস' অর্থের অভিব্যক্তি করিয়া থকে, তখন কেন 
আর্ধ্যাবর্তকেই পিতৃভূমিত্বের পদে বরণ করিব না? ফলতঃ ইরাণের পিতৃভূমিত্ব 

সংসিদ্ধিবিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্তমান নাই। উহার ইরাণ নাম 
কেন হইল, ইহ! তলাইয়া দেখিলে তন্মতাবলম্বীরা কখনই ত্রর্নপ ব্যাহত মতের 

অবতারণ! করিতেন না। ইরাণের ইরাণ নাম হইল কেন? পগিতপ্রবর 
রূমেশচন্ধু দন্ত মহাশয় বলিতেছেন যে-- 

11) 45519) 2001613 4580 15055 11550 001 10171 06101001255 1) 
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09৬৪, 8100 16101060 11) 21711721] (0011 2া)এ (810911090 0121181, 
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2775 450158-50151810010255 15075010691 76151952170 ৮915 06 
800656015০7 015 10005177 152151815 7 016 106৮৪,/0131)1917515 
19179211560 ঠা) (06 12010120) 2100 1615 005 21006596915 01 (125 

250051) 171107005 01 [0106501)117019, ** 1 2 

11156017 ০1 1770198) 50) [55151010), 

তাহা হইলেই জান! গেল যে পাশাগণ ও আমর! ইরাণে একত্র ছিলাম না, 

তাহার। 'ও আমরা ভারতেই ছিলাম, পরে তাহারা ইরাণে চলিয়া যান। এই 

* পাশিগণ আমাদিগের সহিত পঞ্লাব বা ভারতের অন্ত কোন স্থানে একত্র ছিলেন 
ইহ পাশ্চাতা মত নহে, আনার প্রবর্থ পঠ ও আমার সহিত আলাপের পুর্রেব দত্তজ 
যগ্ঠাশবেরও এই অত ছিল না । 



ইরাণ পিতৃভূমি নে $১ 

আর্ধনামধারী অগ্থরগণ ভারতহইতে পারস্টে গমন করাতেই উক্ত আর্যদিগৈর 
'অধুষিত “অয়ন উক্ত উত্তর পারস্ত “মার্ধায়ণ' (আর্য +অরন » জার্ধ্যায়ণ ) 

নামের বিষযীভূত হয়। বেই জর্ধ্যাণ শবাই বিকৃত হইয়া আইরাগ ও ক্রমে 
ইরাণ এবং এরিয়াতে পরিণত হইয়াছে । স্থতরাং ইরাঁণ কোনও আদি প্রত্বৌকঃ 
নহে। তবে দত্তক মহাশয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রন্কত ধতিহ্ 

সম্যক বিবৃত হয় নাই। প্রকৃত এতিহ্ ইহাই যে আমর! ভারতের বাহিরে অন্ত 

কোনও স্থানে ব! পিতৃভূমিতে আঞ্চনামে বিশেধিত ছিলাম না। আমর! 

দেবতারা আদি পিতৃভূমিহইতে বিষণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেববৃন্দের সহায়তায় ভারতে 
প্রবেশ করিয়া! ভারতের কৃষ্ণত্বক্ আদিম নিবাসিগণের ভত্তর প্রততৃত্ববিস্তা পূর্বক 

শোচনীয় অবস্থাপন্ধ উহাদিগকে *শৃদ্র” ও প্রভূ আমাদিগকে “আর্য” (1,০10) 
উপাধিতে সমলক্কত করি। ূ |] 

“অধ্যঃ স্বামিবৈশ্থায়ো2 1৮ ৩১১০৩ পা 

এবং সেই আর্মযগণের অস্যুষিত বিদ্ধ্যহিমালরমধ্যবর্তাঁ পুণ্যভূমি আর্্যাবর্ত 
(আ--সম্যক্ বর্তস্তে অত্র ইতি আবর্তঃ স্থানং, আর্ধযাপাম্ আবর্ভঃ বাঁসস্থানং 
আধ্যাবর্তঃ ) নামের বিষরীভূত হষ। ইহাই জগতের আদি আর্ধ/নিকে তন ও 

ইরাণ দ্বিতীয় আর্ধ্যূমি। এ সময়ে আধ্যগণ কেবল পঞ্চনদ ব! পঞ্জাবের ক্ষুত্ 
সীমামধ্যে সংরুদ্ধ ছিলেন না, তাহারা সিন্ধু, সরশ্বতী ও সরধুনদীর সমুদয় 
অববাহিকাভূথণ্ডে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিলেন। এবং তাহাদিগের মধ্যে ক্রমে 
চাতুব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠাও হুইয়াছিল। অনন্তর দেববংশীয় সেই আধ্যগণের মধ্যে 
একদল অস্ুরপক্ষপাত্তী ও অন্থরোপাসক এবং অন্তদল পূর্বপুরুষগণোদ্দেশে 
পিওদান ও আপনদিগের জ্ঞাতি ইন্্রাদি নরদেব্গণের উপাসনার প্রবৃত্ধ হইলে 
এবং পানভোজনাদি বিষয়েও তীহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়! উঠিলে উত 
দলের মধ্যে মহাসংধর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ধনিবন্ধনই আর্ধ্য 
ও দেববংশীয় অস্থরগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধা হয়েন। আমরা “অস্থর 

বা পার্শাজাতি” প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তার বর্ণন! করিয়াছি। 
এই “দেবান্থরযুদ্ধ” প্রথমতঃ দেবগণ ( স্বর্ণস্থ ও ভারতাগত ) সনাথ ইচ্্র ও 

ভারতবাসী দেববংশীয় অনুর বৃত্র, বল ও তাহার্দের অনুচর পশি গ্রড়ৃতির সহিত 

হইয়াছিল এবং এই প্রথম যুদ্ধের কারণাস্তর ন্রাপান। এই প্রথম যুদ্ধে পরাতৃত 



৪২ মানবের আদি জন্মভূমি 

হইয়াই অন্যের! কেহ কেহ তুরুফ্ে, কেহ কেহ আমেরিকায় ব! পাতালে (শেবাঃ 
পাভাল মাবযুঃ। চত্তী) ও কেহ কেহ বা পারস্যের উত্তর ভাগে যাই! 
গুছ প্রতিষ্টা করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ইন্দ্রের উপরতির বহু পরে ইঞ্জোপাসনা প্রভৃতি 

লই! ঘটিয়াছিল । উহার একপক্ষে শুস্ত নিশুস্ত ও পক্ষান্তরে চণ্ডীসনাথ দেবগণ 
ছিলেন, ইহার ও নাম দেবাহুরসংগ্রাম বা দেবীযুদ্ধ। ' এই যুদ্ধে শুভ ও নিশুভ্ত- 
প্রভৃতি অস্থ্রনেতৃবৃন্দ নিছুত হ্ইয়্াছিলেন। মহাবীর মহি্যাম্থুর আমেরিকা 

হইতে আসিয়া শুস্ত ও নিগুদ্তের প্রধানংসনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। পারন্ত ও 
তুরুফগত অন্নরগণের মধো বৃত্র ও ত্বদীয় ভ্রাতা বঙ্গান্থুর প্রধান ছিলেন, ঠাছার! 
উভয়েই ইন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। বেদের পণিনামক অস্ুরগণ তুরুক্ষের 
বেস্থানে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহ! ভাহাদিগের নামানুসারে চ1705001058 

নাগে প্রখ্যাতি লাভ করে এবং বল প্রভৃতি অন্ুরগণকর্তৃক অধ্যুষিত অন্ত কোনও 
কোনও ভূখণ্ড অন্থুরীয় ও আন্রীয় নামে বিশেষিত হয়। কালে উক্ত ছই 

শব্ধের বিকার হইতেই 57715 ও 4555758 নামের উৎপত্তি হহ্্য়াছে। 

বলানুরের সেই এসেরিয়ার নামাস্তরই বাবিলন। আর বৃত্ত্প্রভৃতি অন্থুরেরা 

পারম্যের উত্তরভাগে যাইয়! উপনিবিষ্ট হইলে আবধ্য তাহাদিগের অধ্যুষিত উক্ত 
স্থান 'আধ্যায়” নামে প্রধ্যাতি লাভ করে। স্থৃতরাৎ এহেন উপনিবেশত্ৃমি 

ইরাপ 'আদি জন্মভূমি, কিংবা অন্ততং ভারতবাসিগণেরও ভৃতপূর্ব বাসস্থান 

বলির! কথিত হইতে পারে না। 
অবস্ত তোমরা বলবে যে, অস্থর বা পারদিকগণ যে ভারতের তূতপূর্যা 

অধিবাসী, তাহার প্রমাণ কি? আমরা উপাসনাতে প্অন্থর বা পার্শীজাতি” 

প্রকরণে এ বিষয়ে প্রভৃত প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, এখানেও প্রসঙ্গতঃ কতিপস্ন 

প্রমাণের অবতারণ! কর। গেল। 

গ্রথম. প্রমাগ। তীহাদিগের অগ্রাপাদপনা ও সোমরস বা হওম! পান। 

দ্বিতীক্ব প্রমাণ। তীহাদিগের মধো ভারতীয় চাতুর্বণ্য প্রথ| ও ভারতীক্স 
উপবীতের প্রচলন | 

তৃতীয় প্রমাণ।- তাহার্দিগের জেন্দাভন্ত। গ্রন্থে ভারতীয় জনপদসমূহ ও 

ভারতীয় নধনদীর সমুল্লেখ। অবশ্ব তাহারা অগ্নির উপাসনা ও সোমপান 

মধ্যএপিরা বা অন্ত কোনও স্থানসংস্থ পিতৃভূদিহইতেও পারস্তটে লইয়া বাইত 



ইরাখ পিডৃভৃমি নহে ৪৩ 

থারেন, কিন্ত যে চাতুর্বগ্য ও উপবীতধারণের 'প্রথী ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের 
আর অন্ত কোনও স্থানেই নাই, পিভৃভূমিতেও ছিল না, গারসিকদিগের মধ্যে 

পেই প্রথাদ্বয়ের আন্তিত্বনিবন্ধনই আমর): তাহাদিগকে ভূতপূর্বব ভারগসম্ভান 
ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। এখনও তীাহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে 
উপবীত বা 58%0:60 11)7580 ধারণ করিয়া! থাকেন ও এখনও তীহাদিগের 

মধ্যে বর্ন্ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব। চত্রী, বৈশ্ত বা বাশ, শূদ্র ব। শুন কিংবা 
সুদ নামে শ্রেনীচতুষ্টয়ের সত্তা পরিলক্ষিত হুইয়! থাকে। নুতরাং তাহার! যে 
ভূতপুর্বব ভারতসন্তান, ইন্বা নির্্ণঢ় লত্য ভিন্ন আর কিছুই নছে। 

তাহার। কি ত্াহাদিগের কোনও গ্রস্থে আমাদিগের ভারতবর্ধের নাম গ্রহণ 
করিয়াছেন? না তাহ। করেন নাই। কিন্ধ তাহাদিগের আডেম্তায গেৌ৷ 

(0০৪ )নাম বিবৃত রহিয়াছে । ভারতের নাম বহু ছিল। যেমন অঙ্জনাভবর্ধ 

নাভিবর্ধ, হিমাহ্ববর্ষ, পৃথিবী, ভূ, গে! ও বন্ুদ্ধরা প্রভৃতি, তন্মধ্যহইতে উহারা 

কেবল “গো” শব্দের পরিগ্র করিয়াছেন, তাহাতেই কাধ্যতঃ ভারতের নাম গ্রহণ 

করা হুইয়াছে। খণ্েদেও ভারতী ও পৃথিবীশব্বের সমাবেশ রহিয়াছে, 

বেণতনয় পৃথুর নামহইতে পূর্থী ব! পৃথিবীনাম ব্যুৎপাদিত। প্রর্ূপ তরতহইতে 

ভারত বা ভারতী, নাভিহইতে নাভিবর্ষ, অজনাভহইতে অজনাভবর্ষ, হিমালয়- 

হইতে হিমাহ্ববর্ষ প্রভৃতি নামের উতৎপতি হইয়াছে । খুব সম্ভব, 'ভারতবর্ষাদি' 
নাম অস্থুরগণের ভারত ত্যাগের পরে হইয়াছে । জেন্বায় এই সকল নাম ন! 

থাকিলেও উহ্াতে যে সকল ভারতীয় স্থানের নাম রহিয়াছে, তৎপাঠে জেন্দ 

(হিন্দু শব্দের অপতভ্রংশ) জাতিকে ভারতের ভূতপূর্বব অধিবাসী ভিন্ন আর 
কিছুই ভাব! যাইতে পারে না। আমরা আতেম্তাগ্রস্থহইতে কিয়দংশের 
সমাহার করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব। 

[ঃ 2, (7-4) ঠা) 815202509৩5 00 075 8019 22৫5 

05012, :--11 19117060 10100 271 2215521016 165101) 0080 17100) 

৮০৬০/৩ 955 1)0%/1)515 10201651015, [0 1 1506 00195 0215, 11 

11175 01785 0010 17255 7000160 00101) 2661 410802, 5৩10, 

বলবস্তরাও তিলক তাহার 41০10 [70176 1) 01) ৬6৫95 নামক গ্রন্থের 

৩৪৭ পৃষ্ঠাতে জেন্দাতেস্তার এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়! বলিয়াছেন যে-_ 



৪৪ এ মানবের আদি জগ্মভূমি 

1006 10218518075 216 0751060 গি90 8০০01017200 19811085066, 
2190 060 2০000108775 0 91016861170)" 0501755৮101 0125065, 

অর্থাৎ আমি নিয়ে ষে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা? ডারমেষ্টে 

টারের মত, তবে বন্ধনীগত সংখ্যান্থার! স্পাইগেলের মতও বিজ্ঞাপিত হইতেছে । 
আতেম্তায় লিখিত আছে যে _ 

অনুর মঙ্গদা! পবিত্র জরাথুস্ত্রকে কছিলেন, আমি একটি মনোজ্ঞ স্থানের 

সুষ্টি করিয়াছিলাম, যাহা পুর্বে কোনও স্ত্ানের মনুষ্তগণঘ্বারা অধু!ষিত হইয়াছিল 
না। যদি আমি ইহার সৃষ্টি ন৷ করিতাম, তাহ! হইলে সমুদয় জীবজন্ত এবিয়ান। 
ভেইজোর দিকে ধাবিত হইত। 

ডর্দেষ্টেটার জেন্নার যে বাক:টির অনুবাদ 1১01150 1010) ৪0661 £১12172. 

৬৪৩1০. করিয়াছেন, হাঁউগ ও স্পাইগ্েল তাহার অন্থ্বাদ করিয়াছেন 
06198160 00 477/205 ৮৪০)০, হুতরাং জানা গেল এই এরিয়ান। ভেইজে! 

সেই মনোজ্ঞ আদিস্ষ্টস্থানহইতে স্বতন্ত্র ও অন্য দ্বিতীয় জনপদ । অতএব 
জেন্দাতন্তার এই “এরিয়ানা ভেইজে।” মানবের আদি জন্মভূমি নহছে। পরে 
অনৃদ্দিত হইয়াছে। 

3. ক (579), 2215 কমাতে টি লতণ2) 06815425076 715 ০৪৭1 
55101, 4১15 2175 ৬৭৪1০, 01 0) 8০০৫ ০1626801) (01, 20001:016 10 
[)2117)5515051, 9৮ 010০ 2০০৫ 71৮61 14198.) 00176165212 07676 
58) 17101700901 +/111061) 200 (5০ 01517070615 1১865 357. 

আমি মহুর মজদা এরিয়ান! ভেইজে। নামে একটি উত্তম জনপদের সৃষ্টি 
করিলাম, যাহাতে দৈত্য নদী প্রবাহিত। আমি যত উত্তম স্থান স্যঙি করিয়া- 

ছিলাম, তন্মধো এরিয়ানা ভেইজোই সর্বোৎকৃষ্ট । এখানে বতর়রে দশমাস 

শীত ও দুইমাস গ্রীন্ম । 

এই বর্ণনা! দৃষ্টে তিলক প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই এই আরিয়ান! ভেইজোকে 
সুদুর উত্তরে উত্তর মেরুতে লইয়া যাইতে অভিলাধী। কিন্তু তীধাদিগের বুঝা 
উচিত ছিল যে চতুষ্পাঠীর পগ্ডতগণের ভান্য ও বিলাতী সাহেবদিগের অঙ্গবাদ 
নির্দোষ নহে। নির্দোষ হইলে উপরি উদ্ধৃত স্থলে ডারমেষ্টেটার একই কথার 
স্বতন্ত্র অন্থবাদ করিবেন কেন? যাহা হউক তিলক দশমাস শীতের কণা পাঠ 

করিয়াই বলিলেন যে-- 



ইরাণ পিতৃভূমি নহে | ৪৫ 

51055 0১2 0)6 45179572 ড2610 21050 102 10081607687 (16 
00 2০1৩ 21701701100 005 836 01 11817. ৪৩ 353. 

কিন্ত আমরা তিলকের গ্রস্থহইতেই দেখাইব যে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের 
জেন্দাতেস্তার এই দশমাস শীতের কথ প্রমাদসন্কুলল। ভিলকই বণিতেছেন যে-_ 

11 006 01051500175 8621) 78166 17) 10010172 0070 05 5তি- 
[021 52৮61) 18801101801 91112217091 270 07615 2170 176 17011015501 
৮1110001152 12151 1052111910, 15759 366. 

কেন সাহেবের! দশমাস শীত ও গ্ুইমাস গ্রীষ্ম ছাড়িয়া আবার সাতমাস 
গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীতের কথা বলিলেন ? যেহেতু জেন্দার পারশীয়ান টাক'- 
কারগণই এই মতের অভিব্যক্তি করেন। 

134৮ 0) 26200. 001)007061)05 015 13555 508090 0086 0715 526 

58৮০1) 170100)5 01 50110012761 2170 17৮০ 01 ৮11001 11)61611) ) 27710 01015 

(78010101) 211১০217560 179৬6 10661) ০0911 010. 17806 371. 

স্থতরাং বুঝ! গেল যে বৈলাতিক অন্ুবাদকগণের দোষেই এই ও অন্ত সকল 
গোলযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর মেরু বা ০7) [১015এ দশমাস শীত, ছুইমাস 

গ্রীষ্ম বা বারমাস শীত বলিলেই হয়, কিন্তু যখন মূলের বচনাবলী তৎসমর্থক নে, 
পরন্থ কোনও গ্রীন্ম প্রধানস্থানসমর্থক, যেখানে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাচ মাস খত, 

তখন সে স্থান সুদুর উত্তরকেন্ত্র বা হিমালয়ের পর পারে হওয়াও সম্ভবপর 
নহে, ফলতঃ উহ] আমাদিগের আর্য্যাবর্তঘনাথ এই গ্রীন্ম প্রধান ভারতবর্ষ। 

ভারতবর্ষের নামগন্ধও ত জেন্দাভেস্তাতে নাই ? অবশ্যই নাই, কিন্তু 

এরিয়ানা! ভেইজে! আছে? উহাই আমাদিগের ভারতের পৃণ্যভূমি আর্য! বর্ত । 

আর জেন্দাভেম্তায় যে ৮৪৮৮ কথাটি আছে, উহাই আমাদের গোরূপধারিণী 
ভারতবর্ষ । কেন? জেন্ভাষার সমুদয় পগ্ডিতগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, 

“এরিয়ানা ভেইজে! আমাদের ইরাণের পুর্বদিকে অবস্থিত ।” 
21721606100 50161001110 01500৮01165 118৮6) 1)9৮/0৮61 010৬৫ 01) 

001717500955 01 0176 4১5৮655010০ 00501010115, 2170 170 006 1181)6 07101) 

0১০01) 101১6 9001১12০1১0 1116 178৮ 1771511215 013815 15 2১0 ০90756 

161৮ 086 0 16150% 0102 €1101160985 5)608150101)5 ০01 11056 26170 
501)01215 0750 120516 006 চাকা ৬৪৫০ 009 ৪ল856ো1) 10990110281 

০71101611 [না 7১75০ 359, 



৪৬ মানবের আদি জন্মভূমি 

অর্থাৎ সম্প্রতি যে বিজ্ঞানসন্মুত আবিষ্কার-প্রথা প্রবস্তিত হইয়াছে, তাহাতে 
জেম্দাভেম্তার কোনও মূল কথাই পরিত/ক্ত হয় নাই। জেন্দাভেম্তার পঙ্ডিতগণ 

ইহা স্থির করিয়াছেন যে, এরিয়ানা ভেইজে। প্রাচীনতম ইরাণের বীনা 
অবস্থিত । 

তথাপি তিলক কেন এমতে দোষারোপ করিতেছেন? নতুব! তাহার 
উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সংসিন্ধ হয় না? তিনি এই মতের খণ্ডনজন্য যাহ! যাহা 

বলিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও দৃঢ়তিত্তিই বিনিহিত নাই, বেদের বিকৃত 
ব্যাখা! ও যাস্ক এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ প্রভৃতির বিকৃত মতই তাহাকে 

কুপথগামী করিয়াছে। তিলকের পথপ্রদর্শক সাহেবরাও ভ্রান্ত ? ভ্রান্ত না 

হইলে অন্তান্ত অন্ুবাদকের “দৈতা?' নদীর পরিহার করিবেন কেন? কিন্ত 

ডার্বেই্টেটার উহ গ্রহণ করিয়া! সত্যের পথ নিষ্ষণ্টক করিয়! দিয়াছেন । 

এই “দৈত্যা” নদী আমাদিগের “দৃষদ্ধতী* নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমাদিগের আর্য্যাবর্তে উক্ত দৃষদ্ধতী নদী অস্াপি প্রবাহিত রহিয়াছে । এবং 

41202, ৮851০, ০01 75 ০০৫ 016801012, 19 0116 5000 11531 

19210/2- 2১357. 

তজ্জন্তই মারিঘ্ান! ভেইজে!। ও আমাদের আর্ধ্যাবর্তকে অভিন্ন মনে করাই 
সমীচীন। 

বলিতে পার আধ্যাবর্ত শব্দ হইতে 4/11)251)7 ৮৪০)০ কথাটি আদিল 

কি প্রকারে? মধ্য এসিয়৷ ব৷ উত্তরকুকু প্রভৃতি উদীচ্তূমির কুত্রাপি “আর্য” 

নামসংস্থ্ কোনও জনপদের নামই দৃষ্ট হয় না। ভারতে প্রবেশের পূর্বেও 
দেবতারা উক্ত “আর্য” নামে সমলঙ্কৃত ছিলেন না। সুতরাং উক্ত আরিয়ানা 
ভেইজে ভারতাগত আর্ধীভূত দেবগণের পরিচিত বা অধ্যুষিত কোনও শ্থান 
ভিন্ন অন্ত কোনও স্থান হইতে পারে না। তৎপর তিলক যে বলিতেছেন যে--- 

175 4178172 25)0 15 0061 0150 01525150 1781709 1910) 2173 
1১০ 1191785 51508099 11)80 10 923 016 10110127704 (৬ 2০)০-5৩৩৫. 
52705) 05618) 01 086 4£১15215 (1151715175)) 01 025 05815015601 075 
[জাজ 1502,110955 360. 



ইরাধ পিতৃভমি নতে ৪৭ 

এরিয়ান! তেইজো প্রথমন্ই হুখময় স্থান, ইহার অর্থ ইহাই যে পরমেশ্বর 
বত ভাল স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এরিয়ানা তেইজো সর্বপ্রথম 
(5150) স্কান। 

পরস্ত উহ্বার অর্থ ইহাই নহে যে, উহা আদি স্থান, তাহা হইলে 
অহরমজদা কেন বলিবেন যে আমি প্রথমে একটি মনোজ স্থান সি না করিলে 

জীবজন্ত সকল এরিয়ানা ভেইজোর অনুনরণে ধাবিত হইত? স্থতরাং এরিয়ানা 

ভেইজো জগতের দ্বিতীয় স্থানই বটে, গ্ররস্ত মানবের আদি সুতিকাগার নহে। 
তৎপর তিলক 4175875. ৬৪6)০র ৬৪০ কথাটির যে বুুৎপন্তিনির্দেশ 

করিতেছেন, উহ! অতীব কষ্টকল্পনাসভূত মাত্র। যথা-_ 

৬৪6)০-- 96 বা বীজ 

কিন্তু ইহা ঠিক নহে। উহা! সংস্কৃত “আবর্ভ' শবেরই অপত্রংশ মাত্র। আধ্যাপাস্ 
আবর্তঃ- আধ্য।বর্তঃ। আ সম্যক বর্তন্তে মার্ধা অভ্র - আর্যাবর্ত;। আবর্ত 
-আবত - বত ০ বদ 2 বজ - বেইজ - ৬৪৪)০. বলিতে পার এরিয়ানা হইতে 

পআধ্যণাং পাওয়া! গেল কি প্রকারে ? এখানেও ডাশ্েষ্টেটারপ্রভৃতি বৈলাতিক 
বহু পণ্ডিত জেন্দ আভেম্তার প্রকৃত পাঠ কাটিয়া! এই বিকৃত “এরিয়ানা” খাড়া 

করিয়াছেন । তিলকই বলিতেছেন যে-_- 
05 26100 10101556 4১192151 ড45)০ 5৪178100580 0510550, 

9/1101) 10211775515 08115121050 25 ৮005 415802 ৬৪610, 05 059 
50০00 (৮91)51)001)1) 11567 1)51002. 2885 362, 

অর্থাৎ জেন্দাভেম্তার প্রকৃত পাঠ “এরিয়ানেম ভেইজে!” ভেঙ্ঘয়াও 

দৈত্যয়াও ছিল। কিন্তু ডার্মেছ্র্টার উহার অনুবাদে “এনিয়ানা ভেইজে।” 
করেন । তাহু। হইলে জান! গেল মূলে ছিল-_4১7)21)627) ৬৪০1০? 

যাহ! “আর্ধ্যাণামআবর্তঃ” ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

সাহেবের! এই “ম' টিরকি মুল্য তাহ জানিতে পারিলে ইহার মুগ্ডপাত 
করিতেন না। কিন্তু স্তারপরায়ণ 134)567) উহার অর্থ বুঝিতে না৷ পারিলেও 
উহার অঙ্গচ্ছেদ ঘটান নাই । তিনি প্র$ত সত্যই সকলের সম্মুথে ধরিয়া 

দিম্নাছেন। যখা-_ 
130119617 (০10105016৩০ ৬০1, 1, 72৪৮--9) 85 201802863 

018 ৯1818, ৬৪6১] 19৩ 10910501106 ঠ15৮ ৫9901001085 4510 82512 



&৮ ্ মানবের আদি জন্মভূমি 

৬8510. 735 6115 15 00 92 9105756990 (15 011051078] 41921) 
10010076) 075 70971850158 ০01 03 [170171)9, 10075 18150 01 05 [79179 

18170 9৭85 11175 71128) 00615005750 7 51089110 01 [1201217 155610, 

[1205 আজ ৬2০)০, ০৩০০775১ ৪100£601861 2 179 001581 ০981101, 

102 565 01 5005 210 (18919 15 1)6101151 51010116555 1101 092.0, 95 

701 1)691, 25 15 (1) 0858 17) 015 752110) 01 ]11)95. 

1756 74) 4১15217 ৯৮1017555, 

পণ্ডিত বানসেন বলেন যে প্রথম স্থানের নাম এরিক্সানেম ভেইজো। এবং 

ইহাই মানবের আদি জন্মভূমি এবং ইহ। পার্শীদিগের স্বর্থধাম পেরদেশ) । দেবতা 

যম এই আননাজনক জনপদের শান্তা ছিলেন! তবে এই এরিয়ান! তেইজো 

এখন কল্পিত বসন্ত বলির! অনুমিত হইয়াছে । ইহ! দেবগণের বাসস্থান, এখানে 

রোগ, মৃত্যু, হিমানী বা গ্রীষ্ম ছিল ন1। 

জেন্দাভেম্তার একজন টীকাকারও “আরিয়ান ভেইজো”কে কল্পিত বস্তু 

বলিয়াছেন। কিন্তু এই এরিয়ানা ভেইজো। কোন৪ পৌরাণিক কল্পনামহা- 

সাগরের ফেনবুদদ নহে। বেদ ও আভেস্তার বার আন! কথাই ধতিহামূলক, 

ভাস্তকার ও অনুবাদকদিগের দোষে আঙ্িি জনসাধারণ বহু সত্যকে গন্ধর্ধের 

মায়ানগর বা রাজদ্বারবিশোভী কষ্ণমাতঙ্গরূপ অভাব পদার্থে পরিণত করিয়া 

বসিয়াছেন। ইছা৷ ইবাণীয়গণের প্যারাডাইজ বা স্বর্গভূমি কিংবা! গত পূর্ব 
নিবাপভূমি বটে, কিন্তু সমগ্র আধ্যঙ্জাতির আদি পিতৃভূমি নহে, তবে আর্ধীতৃত 
দেবগণের আদি আধ্যনিকেতন মাত্র। ইরাণ জগতের ঘিভীয় আর্ধ্যনিকেতন। 

ইরাণীয়দিগের ইহা! পরদেশ বা দ্বর্গ হইবে কি প্রকারে? 
যেমন জাপানীরা এখনও আর্ধ্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ধকে স্বর্গ বলিয়া 

থাকেন, * এব্সপ ইরানীকনগণও ইহাকে স্বর্গ বলিয়া জানিতেন। কেন না, ইহ! 

সপ্তদেবলোকের অন্ততম দেবলোক | যছুক্তং মংস্যপুরাণে - 

* এ কথার সমর্থনজন্ত আমর! এখানে হিতবারদদীহইতে একজন জাপানপ্রণাসী ভারত- 

সন্তানের পত্র সমুদ্ধত করিব। “জাপানের পত্র”"_ভারতবাসী আর দেবতা নয়। ধষ্ঠ 

শতাব্সীর শেমভ।গে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্ের 
প্রচার করিতে আরম্ত করেন। সেই সময় হইতে জাপ|নীরা ভারতবর্ষঞ্ষ চিনে। এবং সেই 

সমরহইতেই ভাঁরতবাসীদের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ । কিন্ত প্রাটীন সম্বন্ধ লোপ পাইয়৷ এখন 



ইয়াণ পিতৃতূমি নহে ৪৯ 

ভূর্লোকোইথ ভূবর্পোকঃ স্বর্ণোকোহথ মহঞ্জনঃ | 
তপঃ সত্যঞ্চ সত্তিতে দেবলোকাঃ প্রকীস্ঠিতাঃ ॥ 

ভূলোক---ভরতবর্ষ, ভূবর্লোক-_-অন্তরিক্ষ বা তুরুফ, পারস্য ও আফগানি- 
স্থান, স্বরলোক--তিব্বত, চীনতাতার এবং মঙ্গলিয়া, মহর্লোক বা দক্ষিণ 
সাইবিরিয়৷ (চন্্রলোক ), জনলোক বা বর্তমান চীন, তপোলোক বা বিষুঃর 

বাসস্থান বৈকুণঠ বা ষধ্য সাইবিরিক়া, আর সত্যলোক ব! ব্রহ্মলোক ৰা উত্তর 
কুরু, এই সাতটী দেবলোক বা সপ্ত হর্গভূমি। কৃষণযজুঃ আবার দেবলোকের 
সংখ্যা একুশটি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, 

“একবিংশতি 3বেঁ দেবলোকাঃ* ২৮৭ পৃঃ । 

স্থতরাং সে হিসাবে জগতের দ্বিতীয় প্রত্বোকঃ ভারতবর্ষকে পার্শীয়! 1১51:59155 

বলিবেন না কেন? আর্য তাহারা ত এখানহইতেই পারস্তের উত্তরভাগে 

যাইস্স! উহাকে আর্ধ)ারণ বা ইরাণনামে বিশেষিত করেন ? 

আধ্যাবর্তে কি যম রাজা ছিলেন? যম না পারলৌকিক নরকের রাজা ? 
হা, বৈবস্থত যম, এই আর্ধ্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ধের৪ রাজা ছিলেন, ভৌমহ্র্গ ও 
ভৌমনরকের রাজত্বও তাহার হস্তে সমপিত হইয়াছিল। তিনিও আমাদের ত্যায় 
জননমরণশীলপ নর ছিলেন, কোনও পারলৌকিক ন্বর্গ বা পারলোৌকিক নরক 
নাই, উহ! বৃথা! বিকৃত জল্পনাকল্পনামাত্র। তিনিও কোনও পারলৌকিক 

স্বর্গনরকের রাজ। বা পাণ্ডা ছিলেন না। ক্কঞ্গ্যজুঃ বলিতেছেন যে__ 
উপামন্ত্রয়স্ত রাজ্যেন পিতরে। যমং 

তম্মাৎ যমঃ পিতৃণাং রাজা । ১৫৫ পৃঃ 

পিতুলোকবাসী দেবতারা যমকে রাজপদে বরণ করিবার জন্ত মন্ত্র করিলেন, 
তজ্জন্ত ঘম পিতৃলোকের রাজ! হইয়াছিলেন। খখেদও বলিতেছেন ষে-- 

ভিন্নরূপ সম্বন্ধ দীড়াইয্সাছে। পূর্ধে জাপানীরা ভারতকে "তেনজিকু” এবং ভারতবাসীকে 

"তেনজিকুজিন” বলিত। উহী'র অর্থ যথাক্রমে স্বর্গ ও সবর্গবাদী। আমি কোনও একটা বিশেষ 
শিক্ষিত লোকের নিকট শুনিয়াছি, কতিপয় বৎসর পুর্বে এক পলীর কোনও একজন লোক 

একদ। এক ভারতবাসীকে দেখির1 বলিয়াছেলেন যে আজ আমার জীবন ধন্ত হইল। আমার 

স্বর্গের পথ উন্ুস্ত হইল, আমি স্বচক্ষে আজ দেবতা দেগিলাম। চৈত্র--১৩১২ শাল। 

শ 



৯ মানবের আদি জন্মভূমি 

প্যত্্র বৈবস্থতো রাজা 
যকসাবরোধনং দিবঃ1% 

যে দিব, বা স্বর্গে বিবস্বানের পুর যম রাজ! ছিলেন ও যে স্বর্গে যমের একটি 
কারাগৃহ ছিল। কৃষ্ণ যজু স্থানাস্তরে বলিতেছেন যে,-.- 

অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মা অবতু। 

ইন্দ্রোজোষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১৯৫ পৃঃ 
ধাবতী বৈ পৃথিবী তগ্ঠে যম আধিপতাং পরীয়া়। ২৯২ পৃঃ 

অগ্নি, ভূত বা ভুটিয়াগণের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ইন্ 

জ্যেষ্ঠগণ ও যম পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অধিপতি । 
তাহ। হইলেই যম্ুকে এরিয়ানা ভেইজো বা আর্্যাবর্তের অধিপতি বলা 

আতেম্তার পক্ষে অন্থচিত হয় নাই। এ সময়ে এদেশ রোগ 9 অকালমৃত্যুশুস্ত 
ছিল এবং এদেশে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত থাকাতে ইহাকে তুষার ও 
গ্রীষ্ম ধীন বলাও অসঙ্গত হয় নাই । আর কতকটা কবির অতিবাদ বলিয়! ধরিয়া 
লইলেও চলিতে পারে। ফলতঃ ইবাণীয়গণ যখন বলিতেছেন যে, এরিয়ান! 
ভেইজে। তাহাদিগের ইরাণের পূর্ববর্তী, তথায় &তা। বা! দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত 
সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীত, তখন ইহাকে হুদুর উত্তরে লইয়া যাওয়া স্তায় 
বা যুক্তির কার্য নহে। কেবল ইহাই নহে, জেন্দ আভেম্তা আরও 
বলিতেছেন যে,-_ 

[) 21012 52055 01655865053 056 3101) 06501907017 11381090, 
৪0001701195 11) 0116 1)08555 (01 52061. ) 

1, £10025 015205) 0558650 25 11)6 (51161) 06561501017, 118 

(070011726 1121215210 

1, তাজ 0152025510155050 55 006 200501700, 9256 ০০017019, 

11581005-1751)00, 
1, 41005 2205) 01655100 হও 006 00119056950 165101, 81০01 

11761715177, 05 1015, 

1) 17017. 25202) 01656505506 ৭6০01700650 15101) 039 
(0151785)) 17 1১101) ১921)012, 05 51002650 00076150101) 1) 0000041 
00 0 16 £ঠা)£ুজে 511054১0705 095301)-0551175, 01581060 2. %/9519 
%/18101 1১ 450) 69 ০2016 211 96145. 180৩ 357-৮358. 



ইরাণ পিসৃভূমি নে ৫১ 

আমরাও ইংরাজী জেন্দাভেস্তার প্রথমেই এই সকল বচণাবলী দেখিয়াছি । 

এবং মুইর মছোদয়ও তদীয় গ্রন্থের দ্বিভীয়ভাগের ৩2৯৪০ পৃষ্ঠাতে এই কল 
আভেম্তিক মতের সমাহার করিয়াছেন । তবে আমরা অনাবশ্থকবোধে অন্তান্ত 

স্থানের কথা না বলিয়া কেবল উদ্ধত কয়েকটি স্থানের ভৌগোলি কত ত্ববিষয়ে 
ছু'চার কথা বলিব। 

পাশ্চাত্যের বলিতে চাথেন যে, প্রাচীন পারসিকগণ এই আরিয়ান! 

ভেইজোকে [1 ড৪০]০ বলিতেন, কিন্তু আমর! 13:311591) সাছেবের মত 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে জেন্দাভেন্তার প্রক্কতপাঠ £75217618) ৬৪6]0, 

স্থতরাং উহার অর্থ আধ্যদিগের মাবর্ত বা আর্ধ্যাবর্ভ। আভেস্তার হরধুকে 

গ্রীকেরা 4১615 বলিতেন ও একালের লোকের! হিরাট বলিয়! থাকেন, ইহা:ও 

প্রকৃত সংবাদ নহে। গ্রীকেরা ?16919কেই হের! বা! এরিয়। বলিতেন, আর 

হরযু ও হিরাটে যে কি সাগন্ধ্য বর্তমান, তাহাও ভগবান্ই জানেন, ফলতঃ উহ! 

আমাদিগের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্তিনশ সরযূনদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
রূপ [72121581607 চ21500105,175069106705, 0৪8 ও 

110070,) যথাক্রমে আমাদিগের সরস্বতী, সপ্তসিদ্ধ, গৌঃ ও মেরু ভিন্ন আর 

কিছুই নছে। সিদ্ধুনদ ও উহ্থার পঞ্চশাখা প্রভৃতি লইয়। পঞ্চনদভভূমি বিরচিত, 
সুতরাং অভেম্তার এই সপ্তহেন্দু, আমাদের পাঞ্জাবেরই নামান্তর মাত্র। 
মহামতি 91)15561 বলেন যে, 1) 006 9150 22152100106 ড2101050, 

৮০156 73, ৪. 0001)0 02116072012 £1617005 01 11012) 15 170617- 

001)60 17101) 11) 006 00111001170 11950111)0101)8 15 091150 171170015 

সুতরাং পারসিকগণ ভারতবর্ষকে জানিতেন ইহা ফ্রবই। আর গ্রীকর্দিগের 

৪০15 ও পারসিকদিগের এই £৭এ একই পদার্থ, অর্থাৎ উহ্াদ্বার৷ আমাদিগের 

গোরূপধারিনী পৃথিবী বা ভারতবর্ষই স্থচিত হইভেছে। এবং পাশ্চাতাগণ ষে 

মেরু বা মৌরুকে মার্ভ বলিয়! দাগাইয়। দিতে বদ্ধপরিকর, উহা মার্ভহইতে 
সুদূর উত্তর-পূর্ব সংস্থিত এবং উহ! ইলাস্থায়ী বা বর্তমান আল্টাই ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। পারসিকগণ কেন মৌরুকে সকল ভূমি অপেক্ষা মহতী ও 
পবিত্র বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহ। আমরা যথাসময়ে বলিব, আমরাও 

উক্ত মেরুর মহত্ব ও পবিজ্রতাবিষয়ে তুলযভাবে এঁকমত্যমান্। অবশ্ত আমরা 



৫২ | মানবের আদি জন্মভূমি 

পৃথিবী বা গে অর্থাৎ ভারতবর্ষে "581)01)9" নামক জনপদের অস্তিত্ব প্রদর্শন 

করিতে সমর্থ নহি, কিন্তু উহ যে শ্বারধীনতাতারেব সমরকাঁণ্ডের সহিত অভিন্ন, 
তাহার কোন হেতু দেখ! যায় না। তবে যে কারণে পবিত্র প্র্নাগ আজি 
এলাহাবাদ হইয়া গিয়াছে, পবিত্র মথুরা ও পবিভ্রতম কাশী এসামাবাদ ও 
মহম্মদাবাদ হইয়া যাইতেছিল, তাদৃশ কোনও শাক্তকারণে ভারতের কোনও 
প্রসিদ্থ স্থান 'মগ্ধা' এই বিকৃতনামে বিশেধষিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহ! হউক 

আমরা যাহা যাহা বলিলাম ও যে সকৃল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বোধ 

হয় চেতস্বান্ কেহই এরিয়ান! ভেইজোকে আমাদের আর্ধ্যাঘ্ত বলির 
্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কেবল আমর] নহি, বহু পাশ্চাত্য- 

কোবিদকদম্বকও এই মতের অবতারণ। করিয়া গিয়াছেন-_ 
স0517821205 2415272 ৬5610৮01005 2610 4৮55৮ 069 

€ 617176100 501101915 ) 16900 1121)075 £198৬216- 

৯1917 ৬৬10/০৪--886 73, 

অর্থাৎ ক্লেন্দাভেম্থার এই আরিয়ান, ভেইজোকে বহু অধীয়ান স্থুপপ্ডিত 
ব্যক্তি মন্ত্র আর্ধ্যাবর্ত বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলবিনোদী 
বন্দনীয় কে, এম, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পবিত্র সত্য মতের নিরসনজন্ 

বলিয়া, গিয়াছেন যে,__ 
06 0775 20001017200 19 9) 20011001260 17661037661 15 

21) 07-56505181১1021 171260০১076 ০0767 15 06101016615 [01260 9৩- 

0621) 1106 ৬1101099210 1711)0219512111707065 ঈ ক ভোকাল, 0 
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অর্থাৎ জেন্দ আতেম্ত। গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ আরিয়ান! ভেইজোকে 

একটী অভৌগোলিক স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে হিমালয় 
ও বিস্কাচলের মধ্যবর্তী আর্ধ্যাবর্ত ভূভাগ একটা সুপরিচিত সীমাবদ্ধ স্থান। 
স্থতরাং এতছুয়ের সমতা হইতে পারে না । আধ্্যাবর্ত কথাটীাও আধুনিক, 

মঙ্গসংহিতাতে উহার. নাম বিদ্যামান নাই এবং তৎপুর্বের বেদাদি কোনও গ্রস্থেও 

উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। খখেদও এ নামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। 
আমর। আমাদিগের ভাব্মকারগণাক জানি। বিলাতী অঙ্কবাদকগণও 



ইরাণ পিতৃভৃমি নহে ৫৩ 

আমাদিগের অপরিচিত নহেন, স্থতরাং আমর! ইরাণীয় টীকাক1রগণের কথার 

আই! প্রদর্শন করিতে অনভিলাষী। তাহার! আমাদিগের শাস্তগ্রস্থগুলি পাঠ 

করিয়া টিকাপ্রণরন করিলে এ্রব্ূপ অডিমতের অভিব্যক্তি করিতেন না। 
তৎপর আমাদিগের বৈদিক গ্রন্থগুলির খন কেবল সামান্ত অংশমাত্রের 

উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছে, তখন আমাদিগের খথেদে যে আধ্্যাবর্ত শব্ধ স্থান পাইয়া 

ছিল না, ইছা দৃঢ়তার সহিত নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। বেদে কি 

গঙ্গা, যমুনা, শতক্র ও বিপাশা-প্রভৃতি নামের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না? 

উহ্বারা কি আন্যাবর্তেরই নদনদীবিশেষ নহে ? দেবতার! ভারতে 'আসিয়! যে 

ব্রঙ্মাব্ত ও ব্রহ্মধি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাদের সমুল্লেখও কি 

কোনও বেদে হইয়াছে? পক্ষান্তরে অথর্ববেদে মন্থুর অযোধ্যার নাম বিবৃত 

রহিয়াছে। 
অষ্ঠাচক্র। নবদ্ধার! দেবানাং পুঃ অযোধ্যা । 

তন্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গে! জ্যোতিযাবুতঃ ॥ ৩১ 

অথর্ববেদ ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃষ্ঠা । 

অর্থাৎ অযোধ্যা দেবনির্টিত পুরী, উহাতে আটটা মহল ও নয়টা দ্বার এবং 
লৌহময় ধনভাগ্ডার আছে, উহ! স্ব্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন। 

ফলত্ঃ ঘে যে বেদমন্ত্রে আর্ধ্যাবর্ত, ত্রহ্মাবর্ত ও বন্ষধি প্রদেশের নাম বিবৃত 

ছিল, এ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রবুল বেদশাখার বিলোপ ঘটাতে, বেদে উচ্ভাদেরও 

আন্তিত্ব বিষয়ে লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহ! শ্বীকার করিতে হইবে। 

ষাহা হউক যখন অভেম্তার মতে /11518. ৮৬৪০)০ ইরাণের পূর্ববর্তী ও 

জগতের দ্বিতীয় স্থান (56৫0170 £€£0) এবং উহ! যখন আদি পিতৃগৃহহইতে 

স্বতন্ত্র বসব, তখন কেহ আরিয়ানা ভেইজোকে উত্তর কুরু বা 0০10) 0০16 এ 

লইয়! যাইয়া! উহাকে পিতৃভূমিপদে বরণ করিলে তাহ! ঠিক হইবে না। 

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে “মধ্য এশিয়া মানবের আদি জন্মভূমি এবং 

সে স্থান আমু বা জারজ্জাকটাস নদীর পুণিন দেশ কিংবা বাকটিয়া অথবা 

'হিন্ছুকুশ পর্ধতের প্রাস্ততৃূমি 1/+ | 
81917 ০1711051760 5010125 1550 1015 [01180155555 ৮) 06 

৮1৫8010010৮ 11101008719), 90) 01659৯০0785, 7২ 
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কিন্তু তাহারা ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই 

ফলতঃ আরিয়ান! ভেইজোই যে মাধ্যাবর্ত ইহা জানিতে পারিলে তাহারা এই 
বৃথা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেন না। ফলতঃ পাশ্চাত্য মনীষিগণ সামান্ত দৃষ্টিতে 
আফগানিস্থানের উত্তরে যতদূর পধ্যন্ত* স্থানে আর্যাজাতি ও আর্ধাভাষার 
সত্তা উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা! সেই সকল স্থানকেই আদি-গৃহ 
বলিতে লোলুপ হুইয়াছেন।, কিন্তু তাহাদের উল্লিখিত কোনও স্থানই সেই 

পবিত্র আদি-গৃহ নহে, এতৎসমুদয়ের কোনও একটী ভূখণ্ড ও :067৮5| 
£512* পদবাচ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদিগের হিন্ুশান্ত্রগুলির 
প্রক্কত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহার এরূপ ডোমকাণ! হইয়া 
বেড়াইতেন না। 06781 4১812 ও বৈদিক 'নাভি একই। এবং উহ্ছাই 
জগতের আদি প্রত্বোৌকঃ ও আরিয়ানা ভেইজে! বা আধ্যাবর্ত (তৎসনাথ 
ভারতবর্ষ ) দ্বিতীয় প্রত্বোকঃ। 

হল গুহ্নাশ্7 ম্অ 

বারিণ দ্বীপ 

অল্প কয়েক দিন হইল একজন বিলাতী সাচ্কেব এক অভিনৰ মতের 
অবতারণা করিয়! মানবের আদিজন্মভূমিকে পারস্যোপসাগরের স্বীপবিশেষে 
লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন । এই বিষয়ে হিতবামীতে যাহ! অন্বাদিত 
হইয়। প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা! নিয়ে উদ্ধত হটল। 



বারিণ দ্বীপ পিভৃতূমি নহে ৫৫ 

"বোম্বাই টাইমসের জনৈক সংবাদদাতা মানবসমাজের সুতিকাগারের 
আবিষ্কার করিয়াছেন। পারন্তোপসাগরের বারিপনামক স্বীপটি আদি মানবের 
উৎপত্তবিস্থান, সংবাদদাতা মহাশয় তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 

বারিণতীপে আলিনামক একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এ গ্রামের দক্ষিণে দিগন্ত- 

বিস্তৃত মরুভূমি আছে, তথায় কোনরূপ উত্তিদ অথবা লোকালয়ের চিহ্ুমাত্র 

নাই। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি কেবল সমাধিস্ত,পে সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত 
কর! যায়, সেই দিকেই কেবল অতুচ্চ সমাধিস্তপ। আলিগ্রামের নিকটবর্তী 
কয়েকটা স্তুপের উচ্চতা ৪* ফুট হইতে ৫০ ফুট হইবে, অবশিষ্ট স্ত.পগুলির 
উচ্চতা ২৫ ফিট হইতে ৩** ফিট। এ মরুভ্মিতে এইরূপ সহম সহ 

সমাধিস্তপ আছে। লর্ড কর্ন প্রত্বতত্ববিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশ 

করিতেন মতা, কিন্তু এই আলিগ্রামের সমাধিক্ষেত্রের বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট 
করে নাই, ইহা বড়ই রিস্বয়ের কখা। লর্ড কর্জন যখন পারস্তোপসাগর 

পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তিনি এই সমাধিক্ষেত্রকে “কয়েকটি প্রাচীন 
সমাধিপুর্ণ ক্ষেত্র” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন মানবজাতি 
এ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিত্রিত আছে, লর্ড বাহাদুর তাহার কোন উল্লেখ 

করেন নাই। যাহা হউক, বোথ্বাই টাইমসেয় সংবাদদাতা বলেন যে এই 

বারিণ দ্বীপহইতে আদি মানৰসমাজ পারস্যের উপকূলে গমনপূর্বাক পৃথিবীতে 
জ্ঞান ও সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। যে কান্ডিন্না ও ব্যাবিলন পাশ্চাত্য 

জগতে সভ্যতার আদি গুরু বলিয়া পরিচিত, সেই কান্ডিয়া ও ব্যাবিলন এ 
বারিণ দ্বীপবাসীদিগের উপনিবেশ-মাত্র । সংবাদদাতা এ কথাও বলেন যে 

চীনজাতির আদি পুকুষও পারস্তপাগরহইতেই ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে গমন 
করিয়! অবশেষে চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল এবং তথাকার আদিম-বর্ধরদিগকে 
পর্বত অথব। অরণ্যমধ্যে বিতাড়িত করিয়! অবশেষে তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন 

করে। চীন দেশের পার্বত্য প্রদেশে এখনও নাকি এ মকল আদিম জাতির 

বংশধর বিষ্ভামান আছে। খুষ্টানদ্দিগের মতে যিশুধৃষ্টের জন্মের ৪৯০৪ বৎসর 
পূর্ব পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে. সেই জন্ত উহার। মানবসমাজকে অতি প্রাচীন 
বলিক্স। স্বীকার করিতে সম্মত নহে। টাইমসের সংবাদদাত! সেই জন্তই স্থির 

করিয়াছেন যে বারিণ দ্বীপের আদি অধিবাসীরা* খৃইজস্মের ছুই সহত্র বৎসর 
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পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, আলি গ্রামের সন্নিহিত লমাধি- 
ক্ষেত্রে যাহার! চিরনিদ্রায় নিত্রিত আছে; তাহার! অতি প্রাচীনকালের লোক 

হইতে পারে ; কিন্তু তাহারাই যে জগতে জ্ঞান ও সম্ভাতার আদি গুরু, তাহা 
প্রমাণ সাপেক্ষ ।” 

টাইমসের সংবাদদাত! যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি উক্তিও 

কোনও প্রমাণঘ্বারা সমর্থিত হক্ন নাই। বারিণ দ্বীপের আলি গ্রানে কতকগুলি 

সমাধি স্তস্ত আছে, উহ! গ্রীষটপূর্বধ দুই সহত্র বৎসরের গ্রথচীনতম, ইহাতেই 

বদি উহাকে জগতের সর্বাপেক্ষা! প্রাচীতম স্থান মানবের আদি জন্মভূমি 

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পিরামিডসম্কুল মিশর ও কেন আদি 
জন্মভূমি বলিয়া সমাধ্যাত হউক না? ফলতঃ মিশরের পিরামিড যেমন মিশরের 
অর্ধাচীনত। বিঘোধিত করে, তন্রুপ আপিগ্রামের যৃপস্তস্ত সকলও উহার 

অর্বাচীনতাই বিঘোষিত করিতেছে । সে দিনের বুদ্ধদেবের দস্তসমাধিস্তস্ত 

যখন ভ্রিশফিট মাটার নী;চ প্রোথিত হইয়! গেল, তখন আদিম যুগের নরনারী- 

গণের সনাধিস্তস্ত সকল পৃথিবীর কত নিম্নে যাইয়া উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল? 

ফলতঃ ওঁ সকল উন্নতমস্তক স্তস্তই বারিণ দ্বীপের অবরজত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। 

'আর ধাহারা সমাধিস্তভের প্রয়োঞ্জনীয়ত্ বুঝিয়াছিলেন ও উহার নিশ্মাণ 
কৌশল ও জানিতেন, তাহার! যে সভ্যতার যুগের আধুনিক লোক, ত্বাহাতেও 
সন্দেহ মাত্রই নাই । "আর চীনের] নেপালহইতে ভিন্ন আলিগ্রামহইতে যে চীনে 

গিয়াছেন, ইহা! চীনগণও অবগত নহেন, তাহ হইলে তীহার। আপনািগকে 
ভূতপুর্ব ভারতসস্তান বলিয্ন! বিশেষিত করিতেন না, মনও ভাহাদিগকে ভারতের 
ত্রাতাক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। কালভিয়া! ও বাবিলন 

একজন ইংরাজের কাছে প্রাচীন স্থান বলিয়া নুমিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের 
দ্বিতীয় প্রত্বোকঃ ভারতবাসী. বিশেষতঃ ধণ্থেদে কৃতশ্রম হিন্দুরা কখনই তাহা 
ভাবিতে পারেন না। জ্ঞান ও সভ্যতা ভব্যতা একমাত্র ভারতহইতেই জগতের 

সর্বত্র যাইয়া ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল, পরম্থ আলিগ্রাম বা কালিডিগা-প্রতৃতি 
হইতে নছে। যাহ! হউক আমর! ইহ! বি পললাপবিশেষ মনে করিয়াই তু্ফীম্ 
অবলম্বন করিলাম । পাশ্চাত্য পণ্ডিতের একমাত্র অস্মানবলে সিংহল, লঙ্কা, 

মরিশশ, মাডাগাস্কার ও কাণ্ঠুপীন সাগরের বেলাভূমিকেও মানবের আদি 
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জন্মভূমি বলিরা নির্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হঞ্জেন নাই। কিন্তু তাহার! 
আমাদের সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ জগতের আদি মহান্ ইতিহাস বেধে লব্ধ প্রবেশ 
হইলে এই সকল কথা বলিতেন না। যদি কোন স্বীপ, উপদ্বীপে কতক গুলি 
যৃপস্তস্ত দেখিলেই উহাকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া ঠাহরিতে হয়, তাহা 

হইলে আমর নিম্নে প্রশান্তসাগরগর্ভস্থ একটি স্বীপের প্রস্তরমূত্তি-সমূহেষ় 
নিকাশ দিলাম, সেই দ্বীপটিকেও কেন আদিহ্তিকাগার ভাবা যাইবে না ! 

এক আশ্চর্য্য দ্বীপ 
(সঞ্জীবনী ১৬ই মাঘ, ১৩২০ শাল )। 

“প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় “ইষ্টার নমে এক ছ্বীপ আছে, এই স্বীপ 

দক্ষিণ আমেরিকার উপকুলহইতে ২ সহ মাইল দূরে অবস্থিত । স্বীপটিও 

বেশী বড় নহে, ইহার আদ্নতন ৪৫ বর্গমাইলমাত্র । এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরের 

অনেক থোদিত মুর্তি আছে। মুষ্তিগুলি বিশাল এবং অতি বৃহৎ পাদভূমির 

উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র ছীপে প্রস্তরনিশ্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিক সংখ্যক 
মৃর্তি আছে যে তাহা দেখিয়! বিশ্মিত হইতে হয়। এতকাল ধরিয়া ইহার 

ইতিহাসের খোজ কর! যাইতেছে, তবু তাহার কোন কিনার। হইল না। এই 

অজানিত ইতিহাস বাহির করিবার মানসে ইংলগ্ডের একজন এম, এ পাশ ভত্ত্র 

লোক একটি মটরচালিত ষ্টিমার তৈয়ার করাইতেছেন। তাহার সহিত 

একজন বিখ্যাত ভূতত্ববিদ্, ব্রিটিশ মিউজিয়মের একজন কর্মচারী, একজন 
জাহাজ-চালক ও চৌদ্দজন নাবিক গমন করিবেন। গত ছইশত বৎসর ধরি 

যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধাস্তে আমিতে পারেন নাই, তাহা জগতের সমক্ষে 

প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশ] করা যাইতেছে । এই হ্বীপ পৃথিবীন্ন 
মধ্যে অন্ভতম আশ্চর্য্য দেশ। এই দ্বীপটি আগ্নেম়গিরিহইতে উৎপক্ন হইয়াছে ।' 

য্দি এই হ্বীপটি কোন মহা প্রদেশের নিকটবন্তা হইত, তাহা হইলে ইহার ' 

রহস্য এত শক্ত হইত না, কারণ দ্বীপে প্রস্তরের যে কাধ্য রহিয়াছে তাহা যে 

মাুষের হস্তে গঠিত তাহা! সহজেই প্রমাণ করা যাইটত। কিন্তু মহাপ্রদেশ 
হইতে এতদুরে সমুদ্রের মধ্যে এই স্বীপে এরূপ বিশাল গ্রস্ত মৃত্তি কোঁথ! হইতে 

৮ 
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'আসিল ? এই ক্ষুদ্র হ্বীপে পাচশতেরও অধিক প্রপ্তর মুর্তি আছে। এইগুলি 
জুই হাতহইতে ৩৭ হাত পর্য্স্ত উচ্চ এবং দ্বীপের নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে । 

তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন দানরগণ আস্রিক ব্যগ্রতার সহিত এইগুলি নির্মাণ 
করিয়াছে, এবং মিশরের পিরামিড তৈয়ারী করিবার জন্য যত লোক 

লাগিয়াছিল, ততলোক ঘনেক দিনে এইগুলি নিশ্শাণ করিয়াছে । যতগুলি 

মুত্তি নিশ্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃস্ত 'আছে। মৃূর্তিগুলির 
ঠোঁট সরু ও মুখের এরূপ ভাব যে মনে হয় সে গুলি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। 

মিশরের প্রাচীন মৃষ্ঠিগুলির মুখে মনের ভাব ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 
এই মৃত্বিশুলি তাহ! অপেক্ষাও বেশী ভাববাগ্তক। প্রত্যেক মৃদ্তিও একই প্রস্তয় 
খণ্ড হইতে খোদিয়া বাহির কর! হইয়াছে, ইহাতে জোড়া নাই। সমুদ্রতীর 

হইতে 'আট মাইল দুরে এক নির্বাণ প্রাপ্ত আগ্নেয়গিরি হইতে এই প্রস্তর বাহির 
করা হইয়াছে। কে এই সকল মুগ্তি নিশ্শাণ করিল, কি যন্ত্র তাহার] ব্যবহার 
করিয়াছে, এবং কোন কালে এইগুলি নিশ্মিত হইল, কে বলিবে ? 

যে দেওয়ালের উপর এই মৃত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত 
আশ্চর্যাজনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ভাগে ভাগে নিশ্মিত। 

তাহার মধ্যে কতকগুলি ৪০* ফিট লম্বা ও ১৩ হাত হইতে ২* হাত পর্য্যন্ত 

উচ্চ ও দেওয়ালের উপরিভাগ ২* হাত চওড়া । এই দেওয়াল গুস্তর কাটিয়া 

তৈয়ার কর! হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রস্তরথণ্ড ১১ মণ হইতে ১৪* ম্ণ পর্যাস্ত 

ভারী। খনি হইতে পাহাড় পর্বতের উপর দিয়া এতদূরে আনিয়া একখণ্ড 
প্রস্তরের উপর অপর খগ্ডকে সাজাইয়া রাখিল? এই সকল প্রশ্নের কোন 
প্রকার সম্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা এ পধাস্ত করা যায় নাই। চল্লিশ 

বৎসর পূর্বে টোপাজ নামক রণতরী একবার উক্ত দ্বীপে গিয়াছিল। তাহার 
কম্দচারিগণ জেড নামক হরিতবর্ণের প্রস্তর বিশেষের বাটালি পাইয্লাছিল। 
কিন্তু এইপ্রকার যন্ত্র সাহাযো এত বৃহৎ মূর্তি ও দেওয়াল প্রস্তত কর! অসম্ভব । 
বিশেষতঃ মূর্তিনির্ঘ'ণ করিতে যে প্রস্তর বাবভার হইয়াছে, তাহা এত শক্ত যে, 
উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালি ও খারাপ হইয়া! যায়। যে দেওয়ালের উপর মৃত্তিগুলি 
খ্মবন্থিত আছে, সমান্তরাল আরও এক শ্রেণী দেওয়াল দ্বার! উক্ত ছুই দেওয়ার 

ংযোগ কর! আছে । কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয়া হইপ্লাছে এবং তাহার 



বারিণস্বীপ পিতৃভৃমি নক ৫৯ 

নীচে হয় মানুষ বলি দেওয়া হইন্নাছে, অথব! যাহার এইগুলি প্রস্তুত করিতে 
মার! গিয়াছে তাহাদিগের মুতদেহ তথায় রক্ষিত হইয়াছে । কোনটা ঠিক 

নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। | 

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কাহার! এই আশ্র্যা মুঠিগুলি নির্মাণ 
করিগ্নাছে, তাহ! বল! যায় না। ইতিহাঁল লেখার পুর্দে এই স্থানে উচ্চ সভ্যতা 

ছিল, তাহার্ প্রমাণ পাওয়া! ধাইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু বলা 

যায় না। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কতকগুলি 
নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা কর! যাইতে 

পারে। প্রত্যেক মৃত্তির মস্তকের পশ্চাংভাগ সমতল করা আছে ও তাহাতে 

নানাক্ধপ রেখাপাত চিত্রাক্ষর আছে, তাহা পড়া যায় না, কারণ এই 

রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়িবার প্রণালী জান! নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। 

বৃছৎ গৃহগুলির ভিতরেও প্র প্রকারে খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, ইহা ব্যতীত 

কাষ্ঠের তক্তার উপর নানাপ্রকার খোরদ্দিত চিত্রাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই সকল চিত্রাক্ষর ও রেক্ষার পাঠ করিতে পারিলে যে আশ্চর্যজনক ইতিহাস 

বাহির হুইবে, তাহা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই অদ্ভুত হইবে | এই 
ছ্বীপের নিকটে যে সকল পলিনে সিয়ার দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিগণ এই 

দ্বীপসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না; এমন কি তাহার! এই সম্বন্ধে কোন গল্প বা 

কোন প্রকার অনুমানও করিতে পারে না। 

এইপ্রকার বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূক্তি-প্রভৃতি যখন তৈয়ারী হইতেছিল,. 
তখন নিশ্চয়ই অনেক স্ুনিপুণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বর্তমানে 

দ্বীপটি যত ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না। হা! ব্যতীত 
একদিকে এ দ্বীপে জল নাই বলিলেই চলে এবং অপর দিকে এই ঘ্বীপে খাছদ্রবা 

জন্মাইবার স্থানও অধিক নাই, তাহ হইলে বোধ হইতেছে যে, এই ইষ্টার দ্বীপ 
এক সময় খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুপ্ের মধো অবস্থিত ছিল অথবা! ইহ! 
অষ্ট্রেলিয়া প্রতৃতির স্তায় এক মহা প্রদেশের মত্ত বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিংবা! এগিয়া 
বা আমেরিকার সহিত সংলগ্ন ছিল। এ দ্বীপ নির্বাণ প্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পুর্ণ ।” 

বল! বাহুল্য এই দ্বীপ ও ইহার শিল্পচাতুরধ্য প্রাচীন হইলেও বারিণহীপের 
স্বায় আধুনিক বন্ত, পরস্ত মানবজাতির আদি জ্মতিকাগার নচ্চে। 



অভ্উহ্বাশ্যান্ 

ভারতবষ 

আর একদল লোক আছেন, ষ্টাহারা আমাদিগের ভারতবর্ষকেটি মানবের 

আদি জন্মভূমি বলিয়৷ নির্দেশ ও প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর । কিন্তু আমা- 

দিগের পরমারাধ্য বেদাদি শাস্ত্রনিবহ যখন এবিষয়ের সমর্থনে সম্পূর্ণই অনন্ুকূল, 
.ভখন আমরা এই ঝাহত মতের পরিগ্রছে সম্মত ও গ্রস্ত নহি। মহামতি 

মু্টর সাহেব অধ্যাপক কুর্জন সাহেবের কথ! উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে-_ 

101. 4১. 0017017 107711) 01105 00610150601 11)656 ৮৮০ 07001159, 

৮57. 0726 11012 ৭75 070 01101172100551109 01 0765 ঠোগ2া। 

12110819 [0107 ৬9111017105 010010]1 0121)01)05 61101515150 (০ (05 

100101-5/550 2120 21) 001)911 01190610125. 

52115111625 73003, ৬০1, 11, 25255 299, 

| ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারস্য, তুরষ্ক এবং আমেরিকার কতিপয় 
জনপদ একদিন ভারতসস্তানগণদ্ব।রাই অধুষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভারত 

মানবে আদি জন্মভূমি নহে । কুর্জন পরেই বলিতেছেন যে-_ 
শ1)20 00675 ০0010 1)01 10856 010061650 00177 006 ৮৮650 0905039 

1615 01621 (026 056 70501915 ৬/1১0 11560 1) 01020 01600101 9/915 

:055667090 1০128 67655 ৮৪1 £১152175 01 117015) 51101) 25502121 
06515 010৬50 ০/ 61১6 506 076 009 01055£ (0914005 01 11851£ 

121180955 1095 19961) 0611৮90 001) (1১6 3279107166০ 17501 006) 

50910 1) 2. 16186101) 91121050015 10 1108 11] ৮11010120১9 10511 2770 

£71016 501790)) 2100 0৮ 0106 0110001051251102 01820 2 1001001) 01 

07০ 10011019609 15 09110201101) 01720 01 055 11000-415505, 

1১88৩ 290. 

হিন্দুরা যে ভারতের পশ্চিম হইতে যাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ 

মনে হয় না। কেন না ইউরোপ, আফ্রিকা, পারশ্য, আরব ও তুকুত্ষপ্রভৃতি 
দেশবাসীর! উক্ত হিন্দুদিগেরই অনস্ধরবংস্ঠ । বদি ভাষা! লইয়া আলোচনা 



ভারতবর্ষ পিতৃভূমি নহে ৬১ 

কর! যায় তাহ! হইলেও দেখ! যায়, যেপ্রকার পালী ও প্রাকত-প্রতৃতি ভাষা 
সংস্কৃত প্রভব, তদ্রপ ইউরোপা্দির গ্রাচীনভাযাসমূহ ও সংস্কৃত প্রভব। অপিচ 
ভারতের “পৌরাণিক কাহিনীও বিকৃত হইয়। ইউরোপাদির পৌরাণিক কাহিনীর 
জন্মদ।ন করিয়াছে। পরে বলা হইতেছে যে-_ 

0৫ ০০910 1110 4১1205518৬5 61016150 11017 [02 1116 00101) 

017 1)01017-990519508835 1255 100 [07০০1 000) 10150019০0৫ [08010 
10925770786 11)610 2%151607 2115 015111560 1020101) 9/10]) 21120500955 

8100. 16115101) [55611011712 00511510100 0০914 008৮5 155964 7022 

10617 01 (1705৩ 00210152080 52119 06110902170 192৬6 012৩৫. 

016 10100-45170217 0191115861010,17855 300. 

তৎপর আমর! যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ষে, ভারতীয় আর্ধাগণ 
ভারতের উত্তর বা উত্তর পঞ্চিমদিগ্বর্তী কোনও স্বতন্ত্র জনপদ হইতে ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও স্দুরপরাহত। কেন না, এ সকল দেশের 

ভাষা, ধর্থ, আচারব্যবহার ও আকৃতিপ্রকূতি কোনও বিষয়ের মহিতই ভারত- 

বাসীর কোনও বিষয়ের সমতা! লক্ষিত হয় না। তৎপর বল! হইতেছে ষে_- 
[0৮25 6000811% 115109551015 61020 05 415875০০810 008৮০ 

8171150 11) 10012. 1001) (1) 2251) 25 112 001 [601১16 9110 ০006৫- 
[0150 006 00817501155 15110 17 0080 011506101) (006 017870555) 215 
00165 01061517) 101590১600 01127150756) 15611010179 210 0090022)5 

11017) 006. 110181)5, 2100 102৮5 110 521160101771021 1212607)5 ভা10 

(1১217), 186 300. 

এ্রন্নপ ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যে হিন্দুরা ভারতের পূর্বদিগ্বর্তী চীনদ্েশহইতে 
আসিমা! ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেননা উক্ত চীনগণের সহিত 

হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার কোনও বিষয়েই কোন সমত। নাই । এই 
উভয় জাতি ষে এক বংশপ্রভব, এবিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

[ও 11152 17921)1161 006 11001219 00110 001 10852 155060 010 1৪ 

2015-121)0 06701)8096 11) 005 17010) 6550 25 710609615067 65 01 005 

57926 [0155105] 02171670106 13117219585 0006 58075 €6011021 
01000160 91209115 10 (1)15 10001106515 55 00 0081 01 00617 010117955 
01810. 22802 3০০. 



৬২. | মানবের আদি জগ্মতূমি 

' রন্ধপ ভারতবাসীর! যে ভারতের উত্তর পুর্বদিগ্বত্তী ত্ব্বিতের সম্তলক্ষেত্র 
হইতে ভারতে আদিয়াছেন ইহাও অসভ্ভবনীম্ব। কেন ন! প্রথমতঃ ভগবান্ 
এই উভয় দেশের- মধ্যে যে একটী নৈনগিক বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা! 
উল্লজ্যন করিয়া এক দেশের লোক অন্ত দেশে যাওয়! অসস্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে 
কারণে চৈনিকগণকে ভারতবানী সহ সাগন্ধযবান্ মনে করা যাইতে পারিতেছে 
না, সেই সকল বৈষম্যের সত্তাও এই উভয় জাতির মধো বিলক্ষণ বিদ্ামান। 

£110 00৩ 11)012115 02171)06 06 01 99100161001 17000911517 06506170 
০০০৪০ [1১6 52115910710 ০0010181179 110 50105 01 50171010 011510 2170 
01615 1065117 11) 90006816107 075 50০7)1010 0171605) %/110 

/1১101) 01) 0110 001)0781) (1)3 181780865 01 2০1১ 21১1১6915, 1800617 
€0 21010102170 20010105, 0855 300. 

তৎপর হিন্দুর! যে সেমেটিক্ বা ইজিপ্ট দেশ হইতে ভারতে গমন করিয়াছেন 

ইন্ছা ভাবারও কোনও অবসর দেখা যায় ন]। কেন না এঁ সকল দেশের কোনও 
ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভষার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

4৯20 100 0701)1011091)05) 110 1900105, 170 [58010101708 096 

£১102105 1)2৮1172 551 01718101119 0০0010150) 95 £১17581)9, 2119 011)61 
552 (1721) 0১2 00121056000 5090-93-06 070 17177915521 

0192117) 00010600001) 0/9 5653 0611)60 1১9 121) (07600011215 

51801) 25 8%151 11 005 17156011995 01 (10010210175 ৮/10 212 10001 

60 1)855 17)1515660 2ি০012 (10217 70111011155 20065), 0217 192 101310 
11) 11012. 2৪2০ 30০, 

তৎপর ইহাঁও বিবেচা যে, যদি অন্যান্ত দেশের লোকের ন্তায় ভারতবাসীরা ও 

ভারতের গঁপনিবেশিক হইতেন, তাহা হইলে তার! অগ্তান্ত দেশের লোকের 

ন্যায় নিশ্চিতই আপনাদিগের ভারত প্রবেশবৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিয়! রাখিতেন, 

এ বিষয়ে কোনও শ্মরণচিহ্ন থাকিত, কিংবা অন্ততঃ জনক্রতিও আর্ধগণের 
ভারত প্রবেশের কথা নির্দেশ করিত। কিন্তু ভারতবাসীরাও অন্ত দেশহইতে 
ভারতে আগমন করিয়াছেন এমন কোনও কথা যখন তাহাদিগের কোনও 

ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না, জনজ্রতিও শোনা যায় না, তখন তাহার! যে ভারঙেরই 
আরদিমনিধাসী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। 
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তৎপর দেখা যায় যে মনও ভারতীয় আরধ্যগণের দেশাস্তরহইতে ভারতে 
প্রবেশবিষয়ে কোনও কথাই বলেন নাই। মন্হইতে অতীব প্রাচীনতম 
বেদাদিতেও এ বিষয়ের কোনও একটা এ্রতিহ বিবৃত দেখ! যায় না। 

তাহাদিগের কোনও গ্রন্থে ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের নামও দৃষ্ট হয় 
না। অদ্চ পৌরাণিক কোনও কথাও এবিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রদান করে না। 
ভারতীরগণের দেবতারা ও হিমালয়ের সান্গদেশে বাস করেন, পরন্ত কোনও দূর 
দেশে নহে। 
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আমি যতদুর জানি, তাহাতে দেখা যায় যে, কি অর্বাচীন বা কি অতীব 
প্রাচীনতম বেদাদদি শাস্ত্র কোনও সংস্কৃত গ্রন্থেই একথা বিবৃত নাই যে ভারত- 

বাসীর৷ ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের ভূতপুর্ব অধিবাসী। 

ই! সুইর মহোদয়, কুর্জন সাহেবের এই সকল মতের সমাহার করিয়াছেন 
বটে, আমরাও কুর্জনের ভারতগ্রীতির জন্য তাহাকে হৃদয়ের অস্তস্তলহইতে 

ধন্ঠবাদ প্রদান করিতে অগ্রসর, কিন্ত তথাপি কৃতজ্ঞ আমরা কুজ্জনের মতের 

সমর্থন করিতে সমর্থন নহি। ইউরোপ, আকা, আরব পারন্য, আপগানিস্থান 
ও তুরুক্ষবাসীর৷ যে ভূতপুর্বব ভারতসন্তান তাহ। আমরাও অনবগত নহি। এ 
সকল দেশের ভাষ। ও পৌরাশিক ইতিবৃত্তমমূহের নিদ্ানও যে এই ভারত, 
তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাহাতেই যে আমরা এ সকল দেশের কোনও 

স্থানহইতে ভারতে প্রবেশ করিতে পারি না, এরূপ নহে, তবে আমাদের বেদাদি 

শাস্ত্রে বা অন্য দেশীয় কোনও শাস্ত্রে সে কথা নাই, তজ্জন্তই উহ ঠিক নয় মনে 
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করিতে হইবে । আরঁর ভারতের উত্তর বা উত্তরপশ্চিমদিকবর্তী জনপদ্বাসিগণের 

সহিত আমাদিগের ধর্ম, কর্ম, আচার, ব্যবহার ও ভাষা প্রভৃতির কোনও মিল 
না থাকিগেও আমরা যে ভারতের সুদূর উত্তরহইতেই ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদিগের প্রতোকশাস্ত্রইে থাকাতে 

আমরা কুর্জনের কথায় আস্থা! প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। 

আর আমরা যেমন পশ্চিমহইতে ভারতে প্রবেশ করি নাই, তঞ্জপ পুর্ব বা 
উত্তর পূর্বহইতেও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম না। তথাপি পূর্বদেশবাসী 
চীন ও তিব্বভীয়গণের সহিত আমাদ্িগের ষে কোন না৷ কোন বিষয়ে সামা নাই 
ইহা! বলাও ঠিক হয় নাই। তিব্বতের অগ্নিদেব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 

'ভিনি ভারতহইতে খগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। আর নেপালের প্রাচীন 

নামই চীন, এখানহইতেই ব্রাতাক্ষত্রিয় চীনগণ জনলোকে প্রবেশ করেন ও 

তদনুসারে উহ চীন নামে প্রখ্যাত হয়। চীনের লোকের! অগ্যাপি আপনা- 

দিগকে ভূতপুর্বব ভারতসন্তান বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের আচার, ব্যবহার 
ও ধর্মকণ্মাদ্দিও অনেক অংশে ভারতীয় । মনু কাহার সংহিতার দশমাধ্যায়ের 

৪৩৪৪ প্লোকে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ৩৩ অঃ-২১ ও ৩৬ অঃ_- 

১৮ শ্লোকে চীনগণের কথা বিবুত হইয়াছে, সুতরাং উহার! কোনও বিষয়ে 

আমাদের সমতুল্য নছেন, এ কণা প্রকৃত নহে। তবে উহারা এ দেশের ভাষা 

ভুলিয়া এ দেশের ভাষা ও লিখন প্রণালী গ্রহণ করাতে উভয় জাতির ভাষাগত 
কতক বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্ত এখনও তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, চীন 

' ও জাপানভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত প্রভব। আমরা “সংস্কৃত ভাষাই 

সমুদয় আণ্য ভাষার আদি জননী” এই প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। 
তিব্বতের ভাষা ও সংস্কৃত হইতে বেশী দৃয়স্থ নছে, আচার ব্যবহারগত সাম্যও 

ছিল, কালে বৌদ্ধধর্শ সে সাম্যের বিধ্বংপ ঘটাইয়াছে। আমর! আমাদের মতে 
সমর্থন জন্ত এখানে সার উইলিয়ম জোঙ্দের একটী অভিমত অধ্যাহত করিব। 
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অনুসন্ধান কপ্িলে কুর্জন মহোদয়ও চীন ও জাপানবাপীর সহিত ভারত- 
বাসীর.সম্ঘতা অবলোকন করিতে পাঁইতেন। তবে ভারতবাসীরা' যে চীন 
হইতে ভারতে আগমন করেন নাই, এ কথা ঠিকই। ্রর্ূপ আমরা থে মিডিয়া 
বাবিলন, তুরুক্ক বা ঈজিপ্ট হইতেও ভারতে আপিয়াছিলাম না, তাহাও প্রকৃত 
কথ!। সেমেতিকগণ ও মিশরবাসীরাও তৃতপুন্ব ভারতসম্তান, তাহাদিগের 

ভাষা ৪ আচার-ব্যবহারও যে আমাদিগের সংস্কৃত ভাষা ও আচারব্যবহারের 
অনুরূপ পরন্ত বিসদূশ নহে, ইহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। 

মহামতি পোকক ও বহু প্রবীণ মনীষী বাক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া 

গিয়াছেন, আমর! সাধারণের কৌতুহলনিবৃ্ডির ভন্ঠ মাত্র একটি প্রমাণের 
অবতারণ। করিলাম । 
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কিয়ৎকাল হইল, ইহা অনেকেই মানিয়! লইয়াছেন যে, হিক্র ও সংস্কৃত 

ভাষার মধ্যে একট! সম্বন্ধ আছে । কিন্তু ফার্ট ও ডেলিজাচ সাহেব দেখাইয়াছেন 

যে এই উভয় ভাষার মধ্যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এখন উহা সর্ববাদিসম্মত 
বলিয়াও স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে । মিশরের পুরাতন ভাষাও এঁরপে প্রাক 
মানবজাতির সমগ্র ভাষার সহিতই সম্পর্কান্িত। এবং কেল্টিক ভাষাম্গ 

কোনও কোনও কথার সহিত সংন্কতের সামান্য সামা না থাকিলেও উক্ত 

কেল্টিক্ ভাষা! মিশরের কপটিক ভাষার সহিত সম্প্ক্ত। 
পোকক ইহাও দেখাইয়াছেন যে মিশরের প্রথম রাজার নাম 316868 
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তিনি আপনাকে হুর্ধ্যবংশীয় বলিয়াও দাবি করিতেন। !এবং ম্থর একটি 

প্রতিমূর্তিও মিশরে রক্ষিত হুইয়াছিল। 
আর আমরা ভারতবাসিগণ ভারতের কোনও বহির্জনপদহইতে ভারতে 

আগমন করিলে তাহা! আমাদের বেদ, বেদান্ত, মন্বাদি ধর্মশশান্ত্র ও পুরাণাদিতে 

লিখিত থাকিত, এই যে কথা কুর্জন বলিয়াছেন, তাহার এ কথার মূলেও 
কোনও সত্য বিনিহিত নাই । কেন না আমর! জানি যে আমাদিগের প্রত্যেক 

শাস্ত্গ্রন্থেই আমাদিগের ভিন্ন দেশহইতে ভারতে আগমন ও কোন্ স্থান জগতের 

সমগ্র নরনারী ও আমাদের সাধারণ পিতৃহূমি, তাহা পূর্ণমাত্রায়ই বিবৃত 
রহিয়াছে । তবে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ, সামশ্রমী সত্যব্রত ও তিলক প্রভৃতি কেন 

যে তাহা বাছির়া বাহির করিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য ও হঃখের বিষয়। 

আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে ামাদিগের শাস্ত্রের কথাগুলি অধ্যাহত করিয়া 

বুভৃত্ম্থগণের কৌতুহলের নিবৃ্তি করিব। তাহাহইলেই সকলে জানিতে 
পারিবেন যে আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ ভারতে প্রবেশের সময়ে নিরক্ষর 
ছিলেন ন1, তাহার! লামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 

এবং প্রত্যেক বেদে সেই ভারত প্রবেশকাহিনী বিখদাক্ষরেই বিবৃ৩ রহিয়াছে । 
অতঃপর আমরা! কতিপয় ভারতবাসীর কথা বলিব। তাহারাও মনে 

করিয়া থাকেন যে, আমরা ভারতেরই আদিম অধিবাসী ও এই ভারতবর্ষই 

মানবের আদি প্রন্মহমি। কিন্তু উহার মুলে যেমন কোনও সত্যই নাই, তেমনই 
কোনও-নুবুক্তি ও প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় না। আনরা একে একে 

তাহাদিগের নাম লইরা তীহ।দিগের উক্তির লাখব গৌরবের কথা সামাজিক- 
গণকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব। 

(১)। শ্রস্ধাভাজন শ্রীযুক্ত (এখন ৬) ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয় 

বণিতেছেন যে-- 

“আমরা যে মধ্য এশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছি, ইহা শ্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ 
মত,» বস্বতঃ আমর! ভারতেরই আদিমনিবাপী। (২)। শ্রদ্ধাভাজন বীরেশখর 

পাড়ে মহাশয়, তাছার উনবিংশশতাব্দীর মহাভারতনামক গ্রন্থের ১৫1১৬ পৃষ্ঠা 
ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন যে, উন্তরদ্দিক আমাদিগের দেবনিবাস, উহা 

আমাদিগের পিতৃহুমি নহে। আমর! ভক্ষির মোতে পড়িয়া উহার মহিম 
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বর্ণনা করিয়া পারবি, উহা! উৎকুষ্ট স্থান হইলে আমরা উহ পরিত্যাগ করিব 
কেন ? ফলতঃ উত্তঠদিকের কথা কল্পিত, আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী | 

ইছার সমর্থনজন্ত গনি কুর্জন সাহেবের উক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও 
“বেদাদিতে ইহা: না যে আমর! ভারতের বাহিরহইতে ভারতে আসিয়াছি* ইহা 
বলিতেও কুষ্টিত €ঁ লঙ্জিত হয়েন নাই । (৩)। জ্ঞাতিতব-বিবেক প্রণেতা 

্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ক ষ্ঠামলাল সেন মুন্সি ও (8)। বিশ্বকোষ এবং (6)। [. 
07০6 উক্তমতের সমর্থকিতা এবং ভে: । বেদাচার্ধ্য ভক্তিভাজন ৬সত্যব্রত 

সামশ্রমী মহাশক়ও তিদীক্স গোঁভিলগৃহ্ৃহত্রের একত্র ও এ্রতরেয়ালোচন গ্রন্থ 
ভারতবর্ষই যে মলিবের আদি জন্মন্মি, ইহ! দাঁটাসহকারেই বলিয়াছেন, 
আমর! একে একে ইহাদিগের এই বাহত মতের নিরসনে সচেষ্ট হইব। 

শ্রন্ধাভাজন ইন্ত্রমাথ বাবু পাশ্চাত্যভাষায় সুপগ্ডিত এবং হিন্ুধর্শগ্রস্থা- 

দিতেও তীহার প্রখর দৃষ্টি ও আন্ত রহিয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি ও 
অপর চারিজনের কেহুই বেদ, উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণ 

ও ভাক্করাচাধ্যের গ্রন্থগুলির প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই, সে দৃষ্টি 

থাকিলে তাহারা বলিতেন ন! যে “ইহা শ্রেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত, এবং আমাদিগের 

বেদাদিতে ইহ! নাই যে আমর! ভারতের বহির্দেশহইতে ভারতে প্রবেশ 

করিয়াছিলাম।” তাহারা কেহ কেহ কৌধীতকী ব্রাঙ্গণের নাম করিয়াছেন, 
কিন্ত বিনায়ক ভট্ট উহার যে বিকৃত বাধ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত 

বলিয়া! শ্বীকার করাতেই ইহাদিগকে আরও গ্রামাদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। 

কৌষীশুকী ব! শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে যে-_- 
পণ্য! গ্ন্তি ক্দীচীং দিশং প্রাঞজানাৎ, 

বাগ. বৈ পথা। শ্বন্তিঃ। তন্মাৎ উদীচযাং 

দ্িশি প্রজ্ঞাততর! বাক উদ্ভানে | উদপ্চ 

উ এব যস্থি বাচং শিক্ষিতুং যো বা 

তত আগচ্ছতি তন্ত বা শুজযস্তে ইতি 
স্মাহ। এবাহি বাচাং দিক্ প্রজ্ঞাতা। ৭৬ 

তত্র বিনায়কভট্ট --প্রজ্ঞাততর! বাক্ উদ্তে কাশ্মীরে সরম্বতী কীর্ত্যতে 

ব্দরিকাশ্রমে বেদঘোয়ঃ শ্রুয়তে। বাচং শিক্ষিতৃং সরম্বতী প্রসাদার্থস্ উদঞ্চ 
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এব ঘস্তি! যে। ব। প্রপাদং লব্ধ তত আগচ্ছতি ্ প্রসিদ্ধ মাহ ্ম 

র্ষলোক:। রঃ 
কৌধীতকীর এই বর্ণনাদবারা ধহর! ভারতের আদিনিবাসত্ব সপ্রমাণ 

করিতে অভিলাযী, আমরা বলিব, তাহারা নিতাক্ঠুই ॥ বকাগুপ্রত্যাধী 

দুরাকাজ্ষ। ভট্রঙ্দী যে ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহা সবৃপর্ণই মুলবিরোধী। 
তাহার ব্যাধ্যাদর্শনমাত্রই প্রতীতি হয়, তিনি মন্ত্রের কোনও প্রকৃত তাৎপর্য্যই 

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই । মন্ত্রের উদীচী” শব্দদবারা কেবল উত্তর 

দিক্ মাত্র বুঝ(ইতে পারে, উহাার। অস্কুলিনিনিষ্ট কাশ্মীর, বা ব্দরিকাশ্রমের 

অববোধ কেন হইবে? আর সরস্বতীর প্রসাদ কথাটিই ব! ব্ধ্যায় আসিল কেন? 
হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কাশ্মীরকে বাক্যের দিক্ বল! হইয়াছে ! আর “পথ্যা স্বস্তি” 

কথাটাই বা কেন মৃতের অদাহা নাভিখণ্ডের ন্যায় গঙ্গাজলে উত্হ্ষ্ট হইল ? 

উপাসক্সম্প্রদায়-প্রণেতা ভঞ্জিভাজন ৬অক্ষয়কুমার গ্বত্ত মহাশয়ও উদ্ত 

মন্ত্রের অর্থ করিতে যাইয়া! লিখিলেন যে--“পথ্যাস্বস্তি উত্তরা্দকের বিষয় 

পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথা।প্বস্তি। এই কেতু উত্তরদিকেই বাক্য 
অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়! উল্লিখিত হইয়া থাকে, লোকে ও উত্তরদিকে ভাষ। 

শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে,যে বাক্তিএঁ দিকৃহইতে 

আগমন করেন, লোকে তীাহারই উপদ্ধেশ শ্রবণ করিতে অভিলাধী হয়। কারণ 

€লোকে কহে উহ। বাক্যের দিক বলিয়। বিদিত আছে। 

বিশ্বকোষ বলিতেছেন যে--পথ্যাম্বস্তি উত্তরদিকৃকে জানেন। পথ্যান্বন্তিই 

বাক্। উত্তরদিকেই বাক প্রজ্ঞাত বলিয়া! কীত্তিত হইয়া থাক। লোকে ও 

ভাষা শিখিতে উত্তরদিকে যায় । এইক্প প্রবাদ আছে যে,যে লোক এ দিক্ 

হুইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বলিতেছেন” 'এই বলিয়া তাহার 

(উপদেশ) গুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাকোর দিক বলির! 

খাত। অতএব দেখা যাইভেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীর 

সরস্বতীর স্থান, কাশ্ীরই বেদেক্ত উদীচী প্রদ্দেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক 

সংক্কৃত) ভাষার উতৎ্পন্তি হইয়াছে । কিন্ত সরম্বতীর পগিবঞ্ডে কাশ্মীরের শারদ 

নাম এখন লোপ ভয় নাই। এই সরশ্বতীর উপকুলে আধ্্যষাতির প্রথম 
উপনিবেশ অথবা বাস ছিল । আধ্যশব। ১৬৮পৃঃ বামন্স্ত | 
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বদি বিশ্বকোষ, উপাসকসম্প্রদায়ের অনুবাদের অঙন্গুকরণ করিয়াই তফাতে 

খাড়া হুইয়! তৃষ্ণীম্ অবলম্বন করতেন, তাহা হুইলে কোনও কথাই ছিল ন1। 

উপাসকসম্প্রদায় যেমন প্রতিশব বসাইয়া রেহাই লইয়াছেন, বিশ্বকোষের 

ভাগ্যেও সেই রেহাই মিলিত, কিন্তু ভিনি আবার বিনায়কের আঙ্গগতা করিস্তে 

য|ইয়৷ ধরা পড়িগনাছেন। ফলত্ঃ কি বিনারক, কি উপাসক সম্প্রদায়, বা কি 

বিশ্বকোষ, কেহই এই মন্ত্রের প্রক্কত অর্থ বুঝিতে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই, 
তাই তৎপাঠে কোনও পদার্থগ্রহও হইতেছে ন1। 

হিন্দুর কোনও শান্ত্রেই একথা নাই যে কাশ্মীরে কোনও দিন সরদ্বতী নামে 

কোনও নদী ছিল, আর উহার ভীরদেশই মানবের আদি জন্মূমি কিংবা আধ্য 

জাতির প্রথম উপনিবেশ। মহামতি মনু, ব্রন্ধাবর্ত ও ব্রহ্রষিপ্রদেশের নাম 

লইয়াছেন, কিন্ত তৎকর্তৃক কাশ্মীরের নাম গৃহীত হয় নাই | বেদে উহার কোনও 

নাষেরই সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্বকোষ উহ! কোথায় 
পাইলেন, তাহ! তিনিই জানেন। আর কাশ্শীরে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার 

প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা! অপেক্ষাও প্রমাদের কথা আর কিছুই হইতে 

পারে না। বেদই বলিতেছেন যে-_ 

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ। খগেদ। 

দেবতারাই দেববাণী সংস্বতভাষার স্ষ্টিকর্তী। কাশ্মীর দেবভৃমি বা 
কাশ্শীরবাসীর! দেবতা নহেন, স্থতরাং কাঁশ্নীরে যে গীধাণবাণী সংসতের সহি 

হইয়াছিল, ইহা! বিপ্রলাপ-বিশেষ। বাগ্ভটালঙ্কার বলিতেছেন-_ 

সংস্কৃতং স্বগিণাং ভাষা শব্ধশাস্ত্রেযু নিশ্চিতা। 

কাবাদর্শপ্রণেতা নহাসুরী দণ্ডী ও কাব্যচক্দ্রিকাও বলিয়া গিয়াছেন যে_ 

ংস্ক শ্বর্গবানী দেবগণের ভাষা । পক্গান্থরে কাশ্মীর প্রক্কৃত স্বর্গ নহে, সুতরাং 

তদ্দেশে গীবাণবাণীর প্রথম স্থষ্টি হইয়াছিল, ইহা! প্রকৃত কথা হইতে পারে না। 

আচ্ছা তবে এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই বা কি, আর মন্ত্রোদিত উদীচী শব্গদারাই 

বা ঠিক কোন্ দেশের অববোধ হইয়াছিল ? 

আমর! মনে করি যে. এই “উদীচী” শব্দদ্বারা কৌষীতকী মহান্ উত্তরকুরুর 
কথা বলিতেছিলেন। কেন? তাহ! পরে বলা যাইবে, আমর! প্রথমে মন্ত্রের 

প্রকৃত ব্যাথা! কি, তা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। নিঘণ্ট, বলিতেছেন-__ 



খও মানবের আদিজন্মঙুমি 

চন্দ্রমাঃ, সরশ্বতী, উর্বশী, গৌরী, 

ইন্দ্রাণী, পথ্যান্বত্তি:, উষাঃ, ইলা, - 

ইহার ৩৬ জন মধাস্থানবাঁসিনী দেবতা | স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত 
অস্তরিক্ষই মধ্যস্থান (অপোগস্থান,দি)। কিন্ত একদিন ব্রদ্ষলোক উত্তর কুরুও 

স্বর্গ বলিয়া! কথিত হওয়াতে আদি স্বর্গ তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়াও মধ্যস্থান 
(দ্বিবাংৎ নভঃ) বলিয়া কথিত হইতে থাকে । তাই চন্্, সরম্বতী, উর্বশী ও গৌরী 

প্রভৃতিকেও মধাস্থানের দেবতা বলা হইয়াছে । পথ্যান্থস্তি কাহাকে কছে? 

নিঘণ্ট,র টাকাকার দেবরাজ যজা বলিতেছেন যে__ 
প্যতে তৎস্থানিভিরিতি পশ্থা অস্তরিক্ষং তত্রভবা পথ্য । 

স্ব শোতনা অস্তি রসবতুয়! যস্তাঃ সা শ্বম্তিঃ। 

অর্থাৎ অন্তরিক্ষবাসিনী স্বস্তিনায়ী বিদুষীর নাম পথ্যাম্বস্তি। তিনি উত্তরদিকৃ 

ব! উত্তরকুরু জনপদের কথা অবগত ছিলেন । সরম্বতীর স্তায় তাহারও উপাধি 

“বাক” ছিল। এই অন্তরিক্ষ শব্দদ্ধারা এখানে আপঃ বা অপোগস্থান 

অববোধিত হইয়াছে, পধ্যান্বস্তি আফগানিস্থানবাসিনী বিছ্ধী ছিলেন। 
তল্মাং উদীচযাং দিশি (বিভক্তিব্যতায়ঃতন্যাং উদীচ্যাং দিশি) 

সেই উত্তরদিকে সকলের পরিজ্ঞাত বিশুদ্ধ ভাষা কথিত হইত। তাই 

লোকের! এই ভারতবর্ষ প্রভৃতি দক্ষিণদেশহইতে তথায় ভাষা শিক্ষা করিতে 

গমন করিতেন। সকলে ইহাও বলিতেন যে, বে বাক্তি উক্ত উত্তর কুকুহইতে 

ভাষ৷ শিক্ষা! করিয়া! দেশে ফিরিয়া আসিতেন, কলে তাহার উপদেশ শ্রবণ 

করিতে ইচ্ছা করিতেন। উক্ত উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরুই সংস্কৃত ভাষার 

স্থান বলিয়া! পরিজ্ঞাত ছিল। 

আমরা মন্দারমালার ভাষা গ্রকরণে ই£ দেখাইয়াছি যে পরম বোম বা 

উত্তরকুকতে ভাষার শিক্ষাদান হইত, পানিনীয় শিক্ষাগ্রন্থেও বঙ্গলোক: ভাষ! 

শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া বিবুত। অবশ্ত ছ্ো বা আদি স্বর্গে ভাষার সউৎপাত্ব 

হইয়াছিল, কিন্তু উবার বিস্তার ও উন্নতি উত্তরকুরুতেই হয়। মুইর সাহেবও 
উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ষে-_ 

[১9002508501 (2 £০0065) 11797 0186 11011109118 18101, 

০৬ [১9115950590 5 ৮৭000 2০016৭৭ 7 90৮৮0), 76705 



ভাগ্ঙবর্ষ পিতৃভূমি নহে ০৯ ণ১ 

1) (106 10010115112 15510179966]; 5 05669110001 220 0561 

50901:01) : 21001 15 60 16 17010) 70 091] 50 6০0161817 9062০৩ :--- 
1619 5210 0796 061) 11500 60 (16 111507)0010105 01 807 0176 ৮7110 

000)65 10122 0086 00810150008 19516707750 25 0175 158$01) 
01 50955018. 7886 338. 

মুইরের এই মন্ুবাদ, আমাদিগের বাঙ্গালীদিথের অনুবাদ ও বিনায়কভষ্টরের 
তাব্য 'অপেক্ষ। সহম্রাংশে বিশদ ও উৎকৃষ্ট । তবে পথ্যান্বস্তি যে অপোগস্থান 
(অন্তরিক্ষ) বাসিনী একজন বিহ্ধী নরদেবকন্তা, মুইর তাহা স্থির করিতে 
পারেন নাই।* বাহাহউক ভাষার উৎপত্তি স্থান আদি স্বর্গ (স্যো) মঙ্গলিয়৷ ও 

উন্নতির স্থান এই উপীচা ভূমি উত্তরকুর, পরন্ত আর্বাচীন কাশ্মীর বৰ! 
প্রোঢ়বয়াঃ বদরিকাশ্রম নহে । কেন? পাণিনি বলিয়াছেন যে-_ 

আরক্ উদ্দীচাম্। ৪ ১। ১৩০ 

উদীচাং বৃদ্ধাৎ আগোত্রাং 1 ৪। ১ ১৫৭ 

উদ্দীচাং মাতো ব্যতীহারে | ৩। ৪1 ১৯ 
মাতরপিতরৌ উদ্দীচাম্। ৬। ৩। ৩২ 

তত্র কশিক1__গাধায়া অপত্যে উদ্দীচাম্ আচার্ধ্যাণাং মতেন আরক্ প্রতায়ে! 

ভবতি। গৌধারঃ। বৃদ্ধং যং শব্দরূপম্ অগোত্রং তন্মাৎ অপত্যে ফিঞ্ 
প্রতায়ো ভবতি উদদীচাম্ আচাষ্যাণাং মতেন। মাঙে। ধাতোধাতীহারে 
বর্তমানাৎ উদীচাস্ আচার্ধযাণাং মতেন ক্ত। প্রত্যয়! ভবতি। “মাতরপিতারৌ" 
ইতি উদীচাম্ আচার্ধ্যাণাং মতেন অরঙাদেশো। মাতৃশবন্ত নিপাভতে মাতর- 
পিতরৌ ( মাত| চ পিতা চ তৌ ) উদীচামিতি কিম্? মাতাপিতরৌ । 

* মুইর তবু পথ্যান্বক্তিযে একজন নারীদেবত্বা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত 

বিনায়কডট্রের স্কায় ভট ভাম্করও উহীর কোনও পদার্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না! 

তিনি কৃষ্ণযন্ুর ব্যাধ্যা করিতে যাইয়! বলিতেছেন 

সুল--পধ্যাং ম্বত্তিম্ অবজন্ গ্রাচীমেব তয়! দিশং প্রাজানন্। ৭৩ পৃঃ ১ম খণ্ড । 

ভাষ্য--কাঃ পুনস্ত! দেবত।ঃ? ইত্যাহ পথ্য। মিত্যাদি। পথি সাধু; পধ্য। প্রজানাং হিড- 

কর আদিত্য ইতি কেচিৎ] উধ! ইতান্তে, প্রজাপতিরিত)পরে | 

অতি ত্রষ্ট ব্যাথা, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের এহেন জত্যাচারেই শাস্ত্কখ। সকল 

ছু-ববাধ ও 11707 এ পঙ্গিণত হইয়াছে। 



৭২ মানবের আদি দন্মভৃমি 

এই উদীচা আচার কাহারা ? কাশ্মীর বা বদরিকা শ্রনবাঁদীরা ? না তাহা 
কখনই নহে। ইহান্ধার! ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব, এই সকল বৈয়াকরণগণ সুচিত 

হইয়াছেন, পরস্ত ভারতবাসীরা কেনই নহেন। কেন না এই সকল পদের 

প্রয়োগ ভারতের কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এদেশের কোনও গ্রন্থেই 

কেহ “মাতরপিতরৌ* পদ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। কেন হেমচন্ত্র ও 

অমর ত এই পদ স্ব স্থ কোষে গ্রহণ করিয়াছেন? 

পিতরৌ মাতাপিতরৌ মাতরপিতরো 

পিতা চ মাতা চ। মর্তাকাণ্ড। হেম 

মাতাপিতবৌ পিতবৌ মাতরপিতরৌ চ তৌ। অমর 

হা উহার! পাণিনির প্রয়োগদশনে উহার সনাহার করিয়াছেন, কিন্তু শৌকিক 

প্রস্কোগ দৃষ্টে নে । তাহা হইলে জর়াপিত্য বামন বলিতেন না যে - 

উদ্দীচাম্ ইতি কিম? মাতাপিতরো 

উদ্দীচাং বলা হইল কেন? না উন্তরদিকূ না হইয়। 'ন্যদিগের লোকের 

প্রয়োগে মাতা চ পিতা চ ভে “মাতাপিতরৌ”” হইবে । 
বাহলীকভাষ। দিব্যানাং। সাহিত্যদর্পণ 

বাহলীকভাষ! উদ্ীচ্যানাম। আচার্ধাঃ 

এই প্রয়োগ দৃষ্টেও জান! যাইতেছে যে, পাণিনি প্রড়তি প্রাচীন আচার্ষাগণ 

বাহিলক প্রভৃতি দেবভূমিকেই উদ্দীচযভূমি বলিয়া জানিতেন, পরস্থ কাশ্মীরাদি 

প্রাচ্াভূমিকে নহে । কাশ্মীরও ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ? না, তাহা ভারত 

বাসীর সম্বন্ধে বটে, কিন্ত শলাতুরবাসী পাণিনিসম্বন্ধে কাশ্মীর ও বদরিকা শ্রম 

পূর্বাদেশ। পাখিনি গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুর গ্রামবাসী ছিলেন। পাণিনিই 

লিখিতেছেন__ 
ভূদীশলাতুরবন্ধতীকৃচবারাৎ 
ঢক্ ছণ্ ঢঞ্ যকঃ। ৪1৩।৯৪ 

শলাতুরঃ অভিজনঃ যন্ত অসৌ খালাত্ররীরঃ। যিনি খলাতুরের অধিধাসী 
তাহার নাম শালাতুরীয়। উক্তঞ্চ হেমচন্দ্রেখ _ 

অথ পাণিনো৷ শালাতুরীয় দাক্ষেয়ী। 

মন্তাকাণ্ড। ১৩১ পুঃ 



ভার শুবর্ষ পিতৃহূমি নহে ৭৩ 

স্থতরাং বুঝ! গেল দাক্ষীপুন্র শলাহুরবাঁদী পাণিনি যাহাকে উদ্দীচী 
বলিয়াছেন, তাহা বাহলীক,মঙ্গ অথব] উত্তরকুক প্রভৃতি উদীচ্যতূমি, পরস্ত প্রাচ্য- 
ভূমি কাশ্টীর।দি নহে। তিনি কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, অথবা সমগ্র ভারতবাসী 

আচার্ধ)গণের সংন্চনার জন্ত “প্রচাং" শবের বাবহার করিয়াছেন । বথা-- 

এঙ্ প্রাচাং দেশে। ১1২৩৫ 

ভোজকটীর, গোনদীয়ঃ। প্রাচামিতি কিং? দেৰদভ্োনাম বাহলীকেযু 
গ্রামঃ তত্র ভবঃ দৈবদত্তঃ | 

দেশবাচক শব্দের উত্তর এঙ্ প্রতায় হয়, ইহ। পৃর্নদেশীয় আচার্যযগণের মত। 

যেমন ভোজকটভব--ভোজ কটায়, গোনর্ ভব - গোনন্দীয়, পূর্ববদিকের দেশ না 

হইলে কি হইবে? বাহনীক জনপদে দেধদত্ত নামে এক গ্রাম আছে, তদ্ভবগণ 

“দৈবদত্ত” বিশেষণের বিষয়াভূত। এখানে এঙ হইল ন1। 

বেশ বুঝ। গেল, তাহার পক্ষে ভোঙ্গকট ৪ গোনর্দদেশ পূর্বদেশ, তাহার 

পক্ষে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম ও পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ সকলও পূর্বদেশ, পরস্ত 

উদ্দীচী নহে। তথাহি-_ 

বদ্ধাত প্রাচাম। ৪২১২০ 

তত্র বামনঃ- প্রাঃ গগন প্রাতিপদিকাৎ ঠ্ প্রত্যয়ো ভবতি | 
শাকজদ্ুকঃ | উই ৯০২ টি (৩০২ ৮৫7৮৮) 

( শ্রধানে শক ও জঙ্কদেশকে পাণিনি পূর্বদেশ বলিতেছেন। শকদেশ্? 
পঞচহব-স্ঞদেশ মাত্র। কাশ্মারও পঞ্চনদের দেশান্তরবিশেষ, জঘু ও সম্ভ:প্রস্থত 

কাশ্মীরের একটা প্রদেশমাত্র। সুতরাং শকদেশ ও জন্থু বা কাশ্মীরদেশ উভয়ই 
পাণিনির নিকট পূর্ধদেশ বলিয়া বিদ্রিত ছিল। ইহার পরও কি কেহু 

কাশ্মীরকে উদ্বীচী বলিয়া নিদ্দেশ করিতে চাহিবেন? তবে এ উদীচী কোন্ 

দেশ? ইহ! ব্রহ্মার উত্তরকুরু ব! ব্রদ্ধলোক | আমরা ভারত হুইতেও তথায় 

বেদাধ্যরন, যাগষজ্ঞ ও [লখনপঠন শিক্ষা কগিতে যাইতাম। পথ্যান্বস্তি ও 

সরস্বতী ও তথায় শিক্ষালাভ করিয়া “বাক্”” উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্গমপোকে 

যে শিক্ষা হইত, তাহার প্রমাণ? প্রমাণ শান্ত্রনিবহ। পাণিনির শিক্ষা গ্রন্থ 
বলিতেছেন যে-_ 

৬ 



ঝট | মানবের আদি জন্মভূমি 

এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ। 

সম্যগ্ বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রদ্মলোকে মহীয়তে ॥ 

গীতী শীন্ধী শিরঃকম্পী তথা! লিখিত পাঠকঃ। 

অনর্থজ্ঞোহল্প কঞ্চশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥ 

সকলে পাঠকালে এরূপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন শব্দ সকল বোধগম্য 

হয়, অস্পষ্ট ন! হয়, আবার কেহ অতি উচ্চৈঃম্বরেও পাঠ করিবেন না, যাহাতে 

কর্ণ-পীড়া ঘটিয়া থাকে । বর্ণ মকল সম্যক্ প্রকারে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে 

সে পাঠক ব্র্ধলোকে প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। পাঠকের মধ্যে ধাহার! 
স্থর করিয়া পড়িতেন, ক্রুত পড়িয়া যাইতেন, পড়িতে পড়িতে মাথা কাপাইতেন 

ৰা একটি একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেন, ব৷ অর্থ না বুঝিয়া পড়িতেন 
ও ধাহাদের পাঠের ত্বর মৃহু হইত, তাহারা অধম পাঠক বলিয়া অবগীত হইতেন। 

মে কি কথা, ব্র্লোক যে পারলৌকিক পদার্থ, উহ! যে পরব্র্জের আবাস 

স্থান। সেখানে লোক সকল পড়িয়! প্রশংসালাভ বা নিন্দাভাজন হইত, এ 

কেমন কথা ? হা ভাষ্যকারগণ শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ ও প্রক্ষিপ্তকারেরা শান্মাঙগ 

কলুধিত করিয়া ভারতে এইরূপ কুনংস্কারেরই পয়দা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু 

প্রক্কৃত সংবাদ ইহা! নহে। একজন ক্ষুদ্রতস্কর ব1 মুষ্টিভিক্ষুকেরও একখানি 

ডেরা আছে, তথাপি সর্বশক্তিমান রাজরাঙ্গেশ্বর ভগবানের বসবাস বা মাথা 

রাখিবার স্থান নাই । ব্রক্গ:লাক, গোলো'ক, বৈকুগ্ঠ ও স্বর্গ, এতৎসমুদায়ই ভৌম 

এবং যাহারা এখানে বাস করিতেন ৪ এখনও করিতেছেন, তাহারাও জনন- 

মরণশীল নর ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না ও নহেন। যুধিষ্তির পায়ে হাটিয়া যে 

স্বর্গে গিয়াছিলেন, অজ্ঞুন যে স্বর্গে থাকির। পাচ বৎসর ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা 

করেন ও যে ন্বর্গহইতে রাঁজনুয় কর আদার করিয়াছিলেন, ভরঘাজাদি খধিরা 

যে স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্র নিকট রসায়নবিদ্ধা! শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে ন্বর্গটা কি 
ভৌম ও পার্দগম্য নহে? মহাভারতের আদিপর্বের ১২০ অধ্যায়ের ৫ম হইতে 
১৫শ পর্য্যন্ত শ্লোক পাঠ কর, দেখিবে তাহাতে বিবৃত আছে যে, স্বর্গ পার 

হইয়া মানুষেরা উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার বাড়ী যাইয়া সভাসমিতি করিতেন। 
অম্াবাস্তাং তু সহিতা খাষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। 

্রদ্ধাণং ভ্র£ুকামান্তে সংগ্রতস্ুমংষন়্ঃ ॥ ৫ 



ভারতবর্ষ পিতৃভূমি নহে ৭৫ 

সংপ্রয়াতান্ খবীন্ দুই পাতুরচন মক্রবীৎ। 
ভবস্তঃ ক গমিধ্যস্তি ব্রত মে বদতাং বরাঃ ॥ ৬ 

খষয় উচুঃ 

সমবায় মহান্ অগ্থ ব্রদ্ষলোকে ভবিষ্তি। 
দেবানাঞচ খষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাস্মনামূ্। 
বয়ং তত্র গমিষ্যামে। ছুষ্ট,কামা; স্বয়ভুবম্॥ ৭ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

পাও্রুখায় সহস গন্তকামে! মহধিভিঃ । 
স্বর্গপারং তিতীযুঃ স শতশৃঙ্গাৎ উনজুখঃ ॥ ৮ 
প্রতস্থে সহ পত্বীভ্যাং অক্রবন্ তঞ্চ তাপসাঃ। 
উপর্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদজুখাঃ ॥ ৯ 
দৃষ্টবস্তে। গিবৌ রম ছর্গান্ দেশান্ বন্ুন্ বয়ম্। 
বিমানশতসংবাধাং গীতম্বরনিনাদিতাম্ ॥ ১০ 
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্বাপ্মরসাং তথ! । 
উদ্যানানি কুবেরস্ সমানি বিষমাণি চ ॥ ১১ 
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্। 
সস্তি নিতাহিমাদেশ! নিবৃক্ষমূগপক্ষিণঃ ॥ ১২ 
সম্তি কচিৎ মহাদর্যো৷ ঢগী?ঃ কাশ্চিৎ ছুরাসদাঃ। 
নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুত এবেতরে মুগাঃ ॥ ১৩ 
বাযুরেকো হি যাত্যত্র সিদ্ধাণ্চ পরমর্ষয়ত। 
গচ্ছস্তযো শৈলরাজেহস্মিন্ রাজপুত্রে।৷ কথং ত্বিমে ॥ ১৪ 
ন সীদেতাম্ অভুঃখাহে মা গমো। ভরতর্যভ। ১৬ 

আদিপর্ব--১২০ অধ্যায়। 

একদিন অমাবান্তা তিথি সমাগত হইলে সংশিতব্রত মহধিগণ ব্রহ্জাকে 

দেখিবার জন্য প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। এ সময় তাহার! গন্ধমাদন (বর্তমান 

বেলুরতা ক) পর্ধতের সানুদেশ্রে বাম করিতেছিলেন। (১১৯ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক 

দেখ)। তদ্দ্শনে মহারাজ পাও সহস৷ গাত্রোখান করিয়া আদি স্বর্গ পার 

হইয়া ব্রঙ্গলোকে যাইবার জন্ত গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন। 
মহাদেবী কুস্তী ও মাত্রী তাহার অন্গগামিনী হইলেন। তখন তাপসগণ তাহাকে 
কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সহিত রাজপুত্রীর। রহিয়াছেন, ইহার! ছুঃখ 



৭৬ মানবের আদি জন্মকূমি 

ক্েশ কাহাঁকে কছে, তাহা জানেন না, ইহারা কেমন করিয়া এই হূর্গম পথে 

গমন করিবেন, আপনি কখনই ইহাদিগকে এই কষ্টে পাতিত করিবেন না, আপনি 
গমনে ক্ষান্ত হউন। আমর এই সকল পথে বহুবার যাতায়াত করিরাছি, ইহার 

সম্যক অবস্থা জানি । পব্বতের পৃষ্ঠদেশ সকল অতীব উচ্চাবচ ও বন্ধুর, আমরা! 

এই রমণীয় পর্বতের উপরদিয়া উত্তরমুখে বাইতে ষাইতে কত যে তুর্গম দেশ 

দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই নাই । কোনও স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব ও অগ্মরোগণের 

প্রমোদ-উদ্যান সকল বিদ্যমান, আবার ততৎসমুদায় শত শত বিমানদ্বার। সমাকীর্ণ 

এবং এঁ সকল উদ্যান যেন গীতম্বরে নিনাদিত। কুত্রাপি বা যক্ষরাজ কুবেরের 

উদ্ান সকল বিরাজ করিতেছে, উহার! কুত্রাপি সমতল, কুত্রাপি বা উচ্চাবচ। 
কোনও স্থানে মহানদী সকল প্রবাহিত, কোনও স্থানে বা পর্বতনিতম্বসমূহ, 

কোথাও ব! গহন গিরিকন্দর, কোনও স্থানে তৎসমুদয় আবার অভীব হূর্গম, 

পক্ষীরাও এই দকল দ্র্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে না, মন্ুম্য বা অন্য মগ- 

সকল কোথায় লাগে? তাহাতে আবার এই সকল স্থানে বারমাসই শীত, পথে 

একটি আশ্রয়-বৃক্ষ বা মুগ কিংবা পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায় ন1, কেবল 

একমাত্র বায়ু ও শীতগ্রীন্বদ্বন্থসহিষু খষি আমরাই এই পথ দিয়া যাইতে পারি। 
বেশ বুঝাগেল ইহা ভৌম ও পারদলের পথ। আর যে ব্রক্ষাকে লোকে 

দেখিতে যায়, দেখে ও যাহার বাড়ীতে সভাসমিতি ভয়, দেবতারা, পিভলোক 

বামীর! ও খধিরা সমবেত হইয়া থাকেন, সেই ব্রঙ্গ। ঈশ্বর ও সেই ব্রহ্লোক, 

পারলৌকিক বস্তু নহে। আর ষে স্বগটাকে পার হইয়! তবে ব্রঙ্গলোকে 

যাইতে হয়, তাহাও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক স্বর্গ হইতে পারে না। 

তবে তাহাকে *ম্বয়স্ত” বলা হইল কেন? ব্রদ্ধা তিন জন। আত্ম ধা 

হয়ত ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেষা ত্রহ্ধা। খুব সম্ভব এখানে 
“প্রজাপতিম্” পদটা কাঁটদষ্ট হওয়ায় কোনও লিপিকর “ন্বয়স্ভুবম্ ” লিখিয়া 

ক্ষতিপূরণ বা রিপু করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিজের 

লেখনীলীল। নহে । আর কোন্ গ্রন্থে ব্রন্ম। ও ব্রহ্মলোকের বর্ণন। আছে? 

রামায়ণেও বণিত রহিয়াছে যে-_ 

ত মতিক্রম্য শৈলেন্ত্রম্ উত্তরঃ পয়সাংনিধিঃ | 
ক্র সোমগিরির্নাম মধ্যে ভেমময়ো মান ॥ ৫৩ 
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উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কতপুণ্যপ্রতিঅয়াঃ। ৩৮ 
সভু দেশে! বিস্র্য্যোহপি তন্ত ভাঁসা প্রকাশতে। 

সূর্য্য লক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়ন্তপতেব বিবন্বতা ॥ ৫৪ 

ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শস্তুরেকাদশাত্মকঃ ॥ 

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো। ত্রহ্ধর্ষিপরিবারিতঃ ॥ ৫৫ 

ন কথঞ্চন গম্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ। ৫৬ 

অভাস্কর মমধ্যাদং ন জানীমন্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮ 

কিছ্বিদ্ধযাকাণ্ড--৪৩ স্বর্গ । 

সুগ্রীব বলিলেন, হে বানরগণ ! তোমরা সেই পর্বত অতিক্রম করিলেই 
উত্তর মহাসমুদ্র দেখিতে পাইবে । তথার মধ্যস্থলে সোমগিরি বর্তমান, উহাই 

উত্তরকুক, এখানে পুণ্যবান্ লোকেরাই বাদ করিয়া থাকেন। সে দেশে সূর্য্য 

ছয় মাস উদ্দিত হয় না, তথাপি সে দেশে অরোরাবরিয়্ালিস নামে যে একটি 

আলোক আছে, তদ্থারাই সেস্থান আলোকিত হইয়া থাকে । বোধ হয় যেন 

হুর্য্যই ভাপ দিতেছে । একাদশ কুদ্রাম্মক শিবের ভ্তায় দেবদেব মহা! ব্রহ্গা 

সেই উত্তরকুরুতে ব্রাহ্মণ খধিগণদ্বারা পরিবেহিত হইয়া বাস করেন। সাবধান 

তোমরা আর এই উত্তব্বকুরুর উত্তরে যাই ও না, তথায় কুষ্য একবারেই উদ্দিত 

হয় না, উহ্থার সীমা 9 কেহ জানে না । 

স্বঙরাং যে ব্রহ্মলোক পাদগন্য, যাহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেল! 

বিলপসিত, সেই ব্রঙ্গলোক ভৌম কি 'অভৌম ও ব্রহ্বর্ষিগণপরিবেষ্টিত দশনযোগ্য 

এবং দৃষ্ট সেই ব্রন্গাও পরক্রহ্ম কি জননমরণশীল নর, তাহ চেতস্বান্ মনীধিগণই 
ভাবিয়া দেখুন। 

কৌধীতকী উপনিষদে বিবৃত আছে যে, গার্গের পুত্র রাজ। চিত্র যজ্ঞ 
করিতে ইচ্ছ৷ করিয়া যজ্ঞোপযুত্ত সংবৃতস্কানের অনুসন্ধান করেন। তাহাতে 
তদীয় পুরোহিত আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু সেই গুপ্তস্থানের কথা বলিতে 

না পারায় রাজ চিত্রই তাহাদগকে ব্রদদলোকের কথা বলিয়া ব্রক্ধলোকের পথ 

নির্দেশ করেন। 

স এতং দেবযানং পদ্থানমাপদ্য অশ্রিলোকম্ আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স 
আদিত্যলোকং স বরণলোকং স ইন্দ্রলোকং স গ্রজাপতিলোকং স ব্রঙ্গলোকং_ 
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তস্ত হ বা এতস্ত ব্রদ্মলোকস্ত আরোহুদো মুহূর্ত যেষ্টিহা বিজর! নদী ইল্যোবৃক্ষঃ 

সালজাং সংস্থানম্ মপরাজিতম্ আয় তনম্ ইন্্র প্রজাপতী দ্বারগোপো। 
১৪৬--৪৭ পৃষ্ঠা! । 

চিত্র বলিলেন, শ্বেতকেতো ! যে ব্যক্তি ব্রঙ্ষপোকে যাইতে চাহেন, তাহাকে 

দেবযান পথ অবলম্বনপূর্বক অগ্নিলোক, বাযুলোক, হুর্য্যলোক, বরুণলোক ও 

ইন্জরলোক অতিক্রম করিয়া পরে চন্দ্রংশের আদিপুরুষ নর চন্দ্রের রাজ্য বা 
মহর্লোক হইয়া ব্রদ্ধলোকে যাইতে হয়। ব্রহ্ষলোকে যাইতে পথে আর? ব! 

আরাল হুদ, মূহূর্তী, ইষ্টিহা ও বিজরা নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মলেক অতি 
উৎকৃষ্ট স্থান, তথায় বৃক্ষ সকল পুষ্টিকরফলে সুশোভিত, বাঁসম্থান সকল বিস্তৃত, 

জনপদ সকল অজেয় এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি চন্ত্র উহার দ্বারপালের কার্য্য করিয়। 

থাকেন। 

ভারতবর্ষহইতে আদি ্বর্গ মঙ্গলিয়! ও ব্রহ্মছলোক পর্যন্ত যাতায়াতের যে 

পথ আছে, তাহার নাম দেবধান পথ, লোক সকল ভারতবর্ষহইতে সেই পথে 

পদক্রজে ব্রক্মলোকে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিতেন। ব্রঙ্গলোকগামীকে 

ভারতের পরই বামুলোক বা অপোগস্থান, অগ্নিলোক বা কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), 

ইন্ত্রলোক বা চীনভাতার, বরুণলোক বা মঙ্গলিয়া (কোনও এক সময়ে বরুণ 

এখানকার প্রসিডেণ্ট ছিলেন ), আদিত্যলোক ব। উত্তরমঙ্গলিয়া, চন্দ্রলোক 

বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া অতিক্রম কাকি! ব্রহ্মলোকে যাইতে হইত। ফলভঃ 

তিব্বতহইতে উত্তর সাইবিরিয়। পর্যন্ত সমুদায় ন্বর্গভূমি পাচটি অমৃত্ত ঝ 
5808001180এ বিভক্ত ছিল । এই সকল স্থানে অকাল মুত্যু * অকালবাদ্ধকা 

ছিল না, তাই এই সকল স্থান “অমৃত” নামের বি্ষিয়ীভূত। ছান্দোগা এ 
পঞ্চামৃত স্থানের এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন 

১। তৎ হ বৎ প্রথম মমৃতং তদ্বসব উপজীবস্তি অগ্নিন] মুখেন। ১৭১ পুঃ 
এই যে প্রথম অমৃত, তথায় ধব-প্রস্থতি অষ্টবস্থ্, মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্বে বাস 

করিয়া থাকেন। ইহাই তিব্বত । 

২। অথ যৎ দ্বিতীয় মমতং তৎ রুত্রা উপজীবস্তি ইন্জ্রেণ মুখেন। ১৭৪ পৃঃ 
উহার উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত চীনতাতার, তথায় শিব প্রভৃতি একাদশ রুত্র 

ইন্দ্রের নেড়ত্বে বসবাস করিতেন। 
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৩। অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা উপজীবস্তি বরুণেন মুখেন। 
১৭৬ পৃঃ 

দ্বিতীয় অমুতের উত্তরেই তৃতীর অমৃত বা মঙ্গলিয়া। তথায় ভগ ও অধ্যম 

প্রভৃতি অদ্িতিনন্দনগণ বরুণের নেতৃত্বে বান করিতেন। 
৪। অথ যৎ চতুর্থ মৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন। ১৭৯ পৃঃ 
তৎপর চতুর্থ অমৃত বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উনপঞ্চাশজন মরুতনামক 

দেবতা চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করিতেন। 

৫। অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎসাধ্যা উপজীবস্তি ব্রদ্ষণ। মুখেন । ১৮১ পৃঃ 
তৎপর সর্ধোন্তরে পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু । এখানে সাধ্য দেবগণ ব্রহ্মার 

নেতৃত্বে বাদ করিতেন, এই পঞ্চম অম্তই উত্তরকুরু, সত্যলোক বা! ব্রদ্ষ- 

লোক। আমর! ভারতবাসীর1 এখানে অধ্যয়নজন্ত গমন করিতাম। এখানেই 
ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে । তাই ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে 

আমাদিগের একবৎসরগণনা হয়। ছান্দোগাই বলিতেছেন ষে-_ 

ন বৈ তত্র নিয্লোচ ন উদ্দিয়ায় কদাচন 

দেবান্তেনাহং মতোন ম! বিরাধিষি প্রহ্মণেতি । ১৮৬ পৃঃ 

অত্র শঙ্করভায্ম-__-  ন টব তত্র যতোহহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ তন্মিন্ 
ন ৫ব তত্র এতৎ অস্তি ষৎ পুচ্ছপি। নহি তত্র নিক্রোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা, 

ন চ উদ্দিয়ায় উদগতঃ কুতশ্চিৎ কদদাচন কম্মিংশ্িৎ অপি কালে । উদয়াস্তময় 
বঙ্জিতো ব্রদ্মলোকঃ | ইত্যুপপন্নং ইত্যুক্তঃ শপথ মিব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ 

সাক্ষিণো যুয়ং শৃখুত যথা ময়োক্তং সতাং বচঃ, তেন সত্যেন অহং ব্রদ্মণ৷ বর্গ 
স্ব্ূপেণ ম৷ বিরাধিষি মা বিরুদ্ধা ইয়ম্ অপ্রাপ্তিব্র্গণো মা ভূৎ ইত্যর্থঃ। 

ব্রহ্মলৌকহইতে ভারতে প্রত্যাগত কোন খষি দ্েবগণকে ( তখন 

ভারতীয়গণ দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন ) বলিতেছেন, হে দেবগণ! 
আমি সম্প্রতি ব্রহ্মলোকহইতে আনিয়াছি। শথায় সূর্য্য উদিত হইলে অন্ত 

যায় না, আবার অন্তগনন করিলেও শীঘ্র উদ্দিত হয় না। উক্ত ব্রঙ্গলোক' 
উদয়ান্তবঙ্গিত। আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহ! সম্পূর্ণ সত্য 

কথা, ইহার একটি বর্ণও সত্যবিরোধী নহে । তৎপর ছান্দোগ্য নিজে 

বলিতেছেন-- ৃ 
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নহ বৈ অন্মৈ উদেতি ননিম়োচতি সৎ দিবা 

হ এব অশন্মৈ ভবতি। য এতামেবং ব্রন্মোপন্ষিদং বেদ। 

ব্র্মলোকহইতে আগত সেই ব্যক্তিসন্বন্ধে কূর্ধ্য উদ্দিত হইত না (যেহেতু 
৬ মাস রাত্রি) আবার উদ্দিত হইলেও অন্তে যাইত না, সুদীর্ঘ দিবা 

( যেহেতু ৬ মাস দিন) প্রকাশ পাইত। যিনি ব্রহ্ধার উপনিষৎ বা উপনিবেশ 
ভূমিকে এইরূপ বলিয়া জানিতেন ৷ ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন-_- 

তৎ হু এতৎ ব্রহ্ম! প্রজাপতয়ে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে মন্ুঃ প্রজাভাঃ । 

তৎ হ.এতৎ উদ্দালকায় আকুণয়ে জোগায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ। ১৮৭ পৃঃ 

সেই ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্ম! প্রজাপতি চন্দ্রকে বেদের শিক্ষা দান করেন) 

চন্দ্র আবার মন্ুকে (স্বতঃ বৈবস্বত মন্ত ) ও মনু অন্তান্ত প্রজজাগণকে বেদের 

অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এরক্পে অক্ুণি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালককে 

বেদপাঠ করান। মুগডকোপনিষদেও বিবৃত রহিয়াছে -_ 

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথনঃ সংবনৃব, বিশ্বস্ত কর্তা, ভুবনস্ত গোপ্ত।। স ত্রহ্ধ- 

বিচ্য(ং সর্ধববিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্ অথর্ধায় জ্যে্পুত্রায় প্রাহ। ১। অথর্বণে যাং 

প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্বা তাং পুরা উবাচ অঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্ভাং স ভারদ্বাজায় 

সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্। মুগুকপ্রারস্তঃ | 

ব্রহ্মা শ্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যাবলে সর্বপ্রাধান্ত লাভ করেন। তিনি 
জগতের উপর সব্বপ্রধান কর্তা ও সকল শরণাগতদিগের রক্ষক ছিলেন । 

তিনি প্রথমে আপনার জোষ্ঠপুত্র অথর্বাকে সকল বিদ্যার আদর্শ বেদের শিক্ষা 

দান করেন। তৎপর অথনর্বাহইতে অঙ্গির ও অঙ্গিরহইত ভরদ্বাজগোত্রীয় 

সত্যবাহ, সত্যবাহ হইতে অঙ্গিরাঃ সেই পরা 'ও অপর! দ্বিবিধ এরন্ষবিষ্যা বা 

বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

সুতরাং জান! গেল পরমেঠী ব্রঙ্গা বেদের অধ্যাপক ছিলেন, লোক সকল 

তীহার ত্রদ্ষলোকে যাইয়া বেদ অধায়ন করিতেন, লিখিতে পড়িতে শিথিতেন 

এবং শাস্ত্রে ইহা ও রহিয়াছে ষে তিনি যাগমজ্ঞের ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

প্রজ্জাপতির্যজ্ঞ মতন্ুত, প্রজাপতিরঞ্জান্, অস্থজত (৫* পৃঃ), কৃষ্ণযন্জু: 

তাহা হইলেই জানা গেল যে ব্রহ্গলোকে ভারতবাসীর! বেদ পড়িতে ও 

সভাসমিতি করিতে বাইতেন, তাহা ভৌম এবং কৌধীতকী যে উত্তুরদিকৃকে 
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ভাষার দিক বলিরাছেন, তাহাও ভারতের বদরিকাশ্রম বা কাশ্মীর নহে, পরস্থ 

উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীরব ভা উদ্তরকুরু, স্রতরাং এহন্ছারা জান! গেল থে 
পণিনি ভারতীগ অভিনব কাশ্শীরাদি স্থানকে কখনই উত্তরদিক্ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছিলেন না। অতএব ইহাতে যেমন কাশ্শীরের, তেমনই ভারতের ৪ 

আদিগেহত্ব সর্বথাই নিরারুত হইতেছে । 

অতঃপর আমর। ৬সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিৰ। তিনি 

গোভিলগৃহ্ন্তত্র ৭ সামবেদের ভূমিকায় প্রসঙ্গ তঃ বশিতেছেন যে-__ 

আধ্যজাতির আদি নিবাস। 

ঘে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এ 

বিষয়ে সহস! কোনরূণ নংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি বিশেষ 
কারণ দৃষ্ট বা প্রস্থত হয়, তাহা হইলে স্থতরাং তাদৃশ সংশয়নিরাকরণের জন্য 

আন্দোলন দোষাবহ নহে । আমর মাধ, এই দশও মাধ্যাবর্ত, অদ্য যে 

ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ? পূর্বে বে আমাদের বসতি অপর কোন 
প্রদেশে ছিল, এরনপ দংশয়ের কোন নিদানই ছিল না এবং নাই ও বরং 

রামায়ণের মহাবার যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিঞ্জমুখোৌপয্যে স্বজাতিবর্গেরই 
মুখপ্রার্থী হইয়া(ছলেন, সেরূপ আর্াদেশহইতে নিবাসিত যৃথরষ্ট ওপনিবেশিক 

বীরগণ 'মাত্মৌপম্যে আমাদিগকে ও ওপনিবেশিকশ্রেণীর ধো পরিগণিত করিয়া 

কৃতকার্য হইতে প্রয়ালী হইয়াছেন । 

বৈদিক সমালোচনা ১*৯ পৃঃ 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আধ্যজাতির 

আদি নিবাস মধ্য এপিপ্নাস্থ বেলুর্ভাগ 'ও মুদ্তাগ পব্বতের পশ্চিমপার্খস্থ উচ্চতর 
ভূমি । ইহারই অনুকূলে তাহারা যে কতিপন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎ 
সমস্তই আমাদের বক্তব্য উত্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে । 

১ম। আনিয়া খণ্ডের লোকে ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই 

প্রবাদচী সব্বন্র প্রসিদ্ধ আছে। 

উঃ-_-ভারতবর্ষ কি আপিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত 

তবে এইস্বানহইতেই নিব্বাসিত আধ্যদল ইউরোপাঁদি প্রদেশে উপনিবেশ 
করিম্াছেন বললেও উক্ত প্রবাদের কোনও বিরোধ দেখা যায় ন। 

১৯ 
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২য়। গ্রীক ও  রোমকেরা ূর্বোত্তর অঞ্চলহইতে গমন করিয়া গ্রীশ ও 
ইতালি দেশে অধিবাসকরেন, এই বিষয়টা ইতিহাসবেতার প্রায় সকলেই 
অনুমান করিয়া থাকেন। 

উঃ-_বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ পর্বত কি ইতালির পূর্বোন্তর ? মানচিতে দেখা 
যায় বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পধ্যস্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্ববত 

ঘ্বয়ও এ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমস্থত্রপাতেই পূর্বভ'গে স্থিত। ভারতশীর্ষ 
সারম্বত প্রদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞিৎ দক্ষিণ, কিন্ত ৩৬ অংশম্পশশী। এতাবতা 
উহাকে ও ইতালির পূর্বব বলা যায়। 

৩য়। খধখেদস:হিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ স্ক্ত ইত্যাদি বুতর সুক্কের 

মধ্যে সিন্ধু, সরন্বতী ৪ পাঞ্জাবদেশীয় 'অন্থান্ত নদীসমুদয়ের নাম উল্লিখিত আছে। 
পরং গঙ্গ| যমুনার নামোল্পেখ ছুই একস্থানে আছে মাত্র। অতএব বোধ হয় 

তাহার! সর্ধাগ্রে পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্ব দক্ষিণ ভাগে 

আসিয়া অধিকার বিস্তার করেন। 

উঃ-_-এ যুক্কিটী আরও চমতকার। ইহাদ্বারা যে কিরূপে আধারদের 

ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না, 
বরং সারস্বতপ্রদেশীয় নগ্ভারদির বিশেষ উদ্লেখ থাকায় এ গ্রদেশেই আধ্যেের 

আপ্দবাস ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাহারা যে অন্তস্থানহইতে 

আসিয়! তথায় উপনিবেশ করিলেন তাহার প্রমাণ কি হইল? 

৪) হিন্দুর! হিমালয়ের উত্তারাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লো1- 

তীড মহিমান্থিত বলিয়া বিশ্বান করিয়া আসিপাছেন। এঁদিকেই তাহাদের দেব 
নিবাস স্ুমেরু। এর্দিকেই তাহাদের কৈলালাদি দ্েবতুঁমি ও লর্ধপ্রধান 

তপন্যাস্থল। 

উঃ-_হিমালয়ের উত্তরভাগ ৫কলাসশিখরাদি এ প্রধান তপস্যার স্থান বলিয়াই 

দেবনিবাস বলিয় প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্গম সুমেরু পর্বত উত্তরদিকে স্থিত বলিয়াই 

আধ্যদের বিশ্বীম ছিল, আদিনিবাস বলিয়। নহে। 

৫1 কোৌধীতকী ত্রাঙ্গণে একস্থানে লিখিত আছে লোকে উত্তরদিকেই 

ভাষাশিক্ষার্থ গমন করে। প্রবাদ আছে যেষে ব্যক্তিঞ& দিকৃহইতে আগমন 

করেন, পোকে সাহারই উপদেশ শরণ করিতে অভিলাধী হয়, যেহেতু ছা 
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বাক্যের দিক্ বলিঙ্কা প্রসিদ্ধ, ৭৬। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর, হুতরাং 

বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ আর্ধ্যদিগের আদি শিক্ষার স্থান বলিয়া বেদসিদ্ধাস্ত। 

উঃ-_-এ উন্মত্ত 'প্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনামাত্র । 

পরং ইদানীং এদেশীয়দের এত দূর বেদানভিজ্ঞতা! যে না লিখিলে ও নয়। 
এই পাশ্চাত্য মহোদয়েরাই ন! স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে প্রথমত অর্থাৎ 

যুৎকালে উক্ত পর্বতদ্বয়ের অধিবামী, তৎকালে এ জাতি বর্কার বলিয়। গণ্য 

হওমার উপযুক্ত ছিল, পরে সিন্ধুতীরবামী হইয়া জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিল। 

এবং সেই বিজ্ঞতা সভ্যতা! বৃদ্ধিমহকারেই পারসীকগণের আদি পুরুষগণের 

সহিত ধর্শসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থকা জন্মে । 
৬্ঠ। পারসীকদিগের অবস্ত। শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের 

সৃষ্টি প্রকরণে কতক গুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে 
র্ধযনম্ বেজ 

ন।মে একটা হিম- প্রধান দেশ পারসীকদিগের আদ্দিম আবাস প্রতীয়মান হয়। 

এ পধ্যনম্ বেজে! নগর ভারতে নাই, সুতরাং উহ! যে এ পর্বতদ্বয়ের সমীপস্থ 
বা! উপরিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভবপর | 

উঃ--ধধ্যনম্ বেজো নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্ব । অতএব উহা 

যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহ। এক্ষণে নির্ণয় করা নিতাস্ত ছুঃসাধা, বরং সে দেশে 

দশমাস শীত বর্ণিত থাকায় ভারতস্থ হইতে পারে ন। | কিন্ধ এতদন্ুসারে বেলুর্কাগ 

ও মুস্তাগ ও হইতে পারে না । উহা বরং উত্তর রুশিয়া হইতে পারে। এবং 

ভারতহইতে নির্বাসিত আধ্য কুপুভ্রগণ প্রথমে হয় ত একবারে রুষিয়ার উত্তর 

প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে 

বিস্তীর্ঘত। লাভ করিয়। থাকিবেন। এ স্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ষে এ 
এ্ধ্যনমু বেজ্ো নগর রুষিয়ার প্রান্তস্থ হউক, বরং উহা! কখনই আমাদের আদি 

নিবাস ছিল ন|। ১০৯--১১৪ পৃ। এ 
এই আধ্যাবর্ভই আমাদের প্রস্থতিগৃহ, ইহাই পুণ্যভূমি, ইহাই রত্বভূমি, ইহাই 

আমাদের পূর্বপুরুষগণের চিরবসতি স্থান। অনার্য জাতিরও ইহাই চির 

বাসস্থান। ১৩৭ পৃ। 

এতা বা ইহ] বলা ঝাছলা যে মামর। 'ই্রপনিবেখিক নহি । আমাদের ইভাই 
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প্ররূতদেশ, হতরাং ঁপনিবেশিক কথাটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসতা, 

কাজেই গালাগালিবিশেষ। ১৩৮ পৃ। 

সামশ্রমী মহাশয় গোভিল গৃহ্স্থত্রের অবভরণিকায় এই সকল ও আরও বহু 

কথ। বলিয়াছেন। কিন্তু ভিনি অদ্বিভীয় বেদজ্ঞ হইয়াও কেন যে এরূপ বলিলেন, 

ইহাই ক্ষোভের বিষয়। আমরা ভারতবর্ষে আছি, অতএব ভারতই আমাদের 

আদি নিবাল, ইহা বদি ভাবা যায়, তাঁহ। হইলে ইউরোপ, আফ্রিক', আমেরিকা 

ও ভিন ভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাস'রাঁও স্ব স্ব জনপদকে তাহাদের 

আদি গেহ বলিয়া! মনে করিতে পারেন ? তবে মামরা বাঙ্গালীরা 9 কি ইঙ্াই 

ভাবিয়া! লইব যে আমরাও এই বঙ্গদেশেরই ুঁইফোড় আদিমনিবাসী, কান্তা- 

কুজাদিহইতে ব্রাহ্ষণ শৃদ্রাদি কেহই এ দেশে আগমন করেন নাই? কুলাচাধ্য 

ক্রাহ্ষণ ও বাঙ্গালী প্রতিহাপসিকেরা মিথাবাদী ? 

আমরা ষে প্নিতা হিম” দেশে ছিলাম, "তাহা কি বহু বেদমন্ত্রেই বিবৃত দেখ। 

যায় ন! ? বেদ যে গ্যো বা স্বর্গকে পিতা বা পিতৃভূমি বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন, 
উচ্হা9 কি তবে অলীক? 

সম একম্মা জাতস্। (৯--৫৪স্---৩ন)। 

সারণের এ ব্যাখ্য। যদি সত্য হয় (অবশ্যই সভা) তাহা হইলে আমরা 'ও 

দেবতার যে পুন্বে স্বর্গবাসী ছিলাম, তাহ কি বিশ্বাস করিতে হইবে ন।? 

বিধু। যে ৫দত্যদানবনিপীড়িত বৈবন্বত মনকে লইয়া ভিমালয়ের পরপারে এই 

ভারতে মাগমন করেন, শতপথ কি সেই এতিহ্থ স্মরণ করিয়াই মন্ুর 

তদপি এতৎ উত্তরম্য 

গিরেং মনো! রবসর্পণম্ 

উত্তরগিরিহইনে দক্ষিণ] অবতহ্ণের কথা বর্ণন। করিয়াছিলেন ন1 ? ফলতঃ 

জলপ্লাবনের বেল মনু যে হিনালয়শুঙহইতে ভারতে অবকোহণ করেন, তাহ 

মন্থর অবদর্পণ বলিয়া প্রণিদ্ধ নভে । অপিচ ষখন প্রুতোক শান্ই 
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্বে 

বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন ম্বণের সংস্কৃতভাধাভায়ী ম্বণের দেব- 
নাগরাক্ষরীবী আমরা যে ভূপুর্বব ন্বর্গবাসী, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। 
নতুবা আমাদেরই পগ্বেদের খযিরা কেন আমাদেরই ভারতবর্ষকে জগতের 
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নধ্যে দ্বিভীর প্রত্বীকঃ ৪ দ্বিতীয় প্রন মাতৃভূমি বশিয়! পুনঃ এনঃ নির্দেশ করি- 

বেন? জেন্দাভেস্তাই বা কেন মৌরুকে [1019 ও 21101) এবং আরিয়াপেম্ 

ভেইঙজোকে অভ্র মজদ।-স্থষ্ট দ্বিত্তীয় স্থান বলিয়া! নির্দেশ করিলেন ? ফলতঃ 
জগতের মধ্যে মৌরু বা দেরু পর্ব ত-সাজগই আদি স্থান, তাই উহাকে পবিত্র ও 

মহান্ বলা হইয়াছে, এবং আরিয়াণেম্ ভেইজো বা আপ্যাবর্ক (তৎসনাথ 
ভারতবর্ষ) জগতে দ্বিতীর স্থান। দেবতার! ও আমরা যখন পরস্পর জ্ঞতি- 

ভাবাপর, তখন দেবতারা ভারতহইতে স্বর্ণে গিয়াছেন, ইভ। না ভাবিয়া আমরাই 
স্বর্গ হইতে ভারতে আলিয়! ভারতে স্বর্গের অক্ষর, গীর্বাণবাণী ও সামবেদ হাজির 

করিয়াছি, ইহা ভাবাই কি সমধিক সঙ্গত নহে? যাহা হউক এই সকল নানা 

কারণে আমরা ভারতেয় ক্মাদিগেহত্ব অমূলক বলিয়াই মনে করিতে বাধা 

হইলাম। ফলতঃ কৌধীতকী ও বেদের শ্রুতিসমূহ এবং জেন্দাভেন্তার প্রধ্যনম্ 
ভেইজে! কথাটির প্রকৃত তাৎপর্যা এবং বেদ যে শর্গকে আদি ও ভারতবর্ষকে 

দ্বিতীর স্থান বলিয়াছেন, ইহ! জানিতে পারিলে বেদজ্ঞ সামশ্রমী মহাশয় এইরপ 

বিগ্রলাপের অবতারণা করিতেন না। ফলতঃ সমগ্র ভূমগুলের মধ্যে মের- 

পর্বতসনাথ ছ্যো বা আদি স্বর্গ, আদ প্রাচীনভম স্থান এবং ভারতবর্ষ দ্বিতীয় 

প্রত্বভৃমি। আমরা উক্ত আদি স্বর্গহইতেই এই ভারতে আসিয়া! উপনিবিষ্ট 

হইয়াছি। তবে ইচ্ছায় নহে, আনরা আমাদের ভ্রাতৃবা দৈত্যদানবগণদ্বার! 

পরাজিত হইয়াই ভারতে £বেশ কগিতে বাধা হইয়াছিলাম, ইহা! যথাসময়ে 

যথাস্থানে 'প্রদশিত হইবে। 

চা ০০ 

স্বম্র্বান্থতাস্স 

আশ্চর্য্য এই থে, এই সামশ্রনী মহাপয়ই আবার "তরেয়ালোচনম্ঠ গ্রস্থ 

লিখিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুদ্গ্রীব যে কাবুলের স্ুবাস্তগ্রদেশই আর্যগণের 

আদিনিবাস !! কিন্তু কাবুল বৰ সুবাস্ত কি ভারতের বাহিরের বস্ত নহে? তিনি 

আপনার সক্তির সমর্থনজন্ত বলিতেছেন ষে-_ 



৮৬ মানবের আদি জন্মষ্ুমি 

সচ আধ্যাবাসঃ পুর্বং তাবং 

হিমবংপৃষ্ঠস্ত দক্ষিণভাগে সুবাস্ত 

প্রদেশে এব আসমীৎ, ইতি গমাতে ।২২ পৃঃ 

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকৃস্থ সুবাস্তপ্রদেশ, আধ্যদিগের পূর্বনিবাসম্থান, 

ইহা পাওয়া যাইতেছে । কেন? বাকি প্রকারে? 

আয়তে খকৃসংহতায়াং স্বাস্তা অধি তুগ্বনি | ষম--১নঈস্থ__-৩৭ 

ব্যাথাতশ্চ এষ খগংশে। যাস্কেন-- সুবাস্তর্নদী তুগ্বতীর্থং 

ভবতি। তৃর্ণ মেতদায়ন্তি ইতি । ৪-_-২--৭ 
বাস্তর্বাসভূমিঃ, স। খলু যন্থ। স্তীরে সু এব স। নদী স্বাত্মর্নাম। 

তত্বীরস্থিতো জনপদশ্চ অভবৎ তন্নামতঃ স্থবাম্্রের | ২২ পৃঃ 

অপোগস্থানে স্থবাস্ত নামে একটি নদী আছে, উহার বর্তমান নাম শ্বৎ বা 

সুবাৎ। উহার তীরস্থ জনপদও ন! হয় স্থবাস্ত্ব নামের বিষয়ীভূত হইল। কিন্ত 
তাহাতেই কেন ভাবিতে হইবে যে উহাই আর্াগণের আদিবাসস্থান ! আর্ষ্যেরা 

কি কোনও শান্তে তাহা বলিয়াছেন ? পক্ষান্তরে বৈদিক খধষিরা সকলেই বলিয়া 

গিয়্াছেন যে-_ 

ছ্যো ন'ঃ পিত৷ 

যে! ব। আদি হ্বর্গই লামাদিগের পিতা বা আদিপিভলোক অর্থাৎ পিতৃতূমি 
(72805617121)9) 

স্থুতরাং “স্থবাস্তঃ পুব্বমাধ্যাবাস ইতি গম্যতে” এ কথা প্রকৃত হইতেছে না। 

সুবাস্ত শব্দের অর্থ উত্তম বাস্তব বা উত্তম বাসস্থান হইতে পারে । কেহ আত্ম 

প্লীতিবশতঃ কোনও একটি নিকৃষ্ট স্থানকে ও এ আখ্য। দিতে পারেন, কিন্তু 

তাহাতেই উহার আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ও ভয় না। 

অপি চ আধ্যগণ যে ভারতের বাহিরেও 'আর্যনামধারী ছিলেন, ভাহ1 জানা 

যায় না। ফলতঃ যাশ্ার! মধ্য এসিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার। 

দেবোপনামা ছিলেন। 

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব 

মঙ্কাভারত ও বারুপুরাণ। 
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আমরা দেবতারা দেবলোকহইতে ভারতে আসিয়া! তবে আধ্য নাম 
লইয়াছি; উহার অর্থও প্রভু (ঈশ্বর বা 1,070 ) পরস্ ঈশ্বরপুত্র নহে। 

অর্ধযঃ শ্বামিবৈশ্য়োঃ। পাণিনি । 

অতএব সামশ্রমি-মহাশয় অকারণ যাস্কের মত, অধ্যাহৃত করিয়াছেন। যা, 

শাকপুণি ও ওর্ণনাভ প্রভৃতির বেদব্যাখ্যা আর এ কালে সমীচীন বলিয়া শ্বীকৃত 
ও গৃহীত হইতে পারে না । অপি চ উক্ত মন্ত্রাংশের যখন এরূপ অর্থও নহে যে, 

স্থবাস্ত মানবের ব1 আর্ধ।জারির আা'দ নিবাসভূমি, তখন যাস্কই বা সে ব্যাথ্যা 

করিবেন কেন, করিলেই বা তাহ শুনে কে? তিনি সেব্যাখা করিয়াছেন বলি- 

শ্নাও ত বোধ হইল না? ফলহঃ এ মন্ত্রাংখ এখনে অকারণই অধ্যাহৃত হইয়াছে । 

স্থবাস্তবাসকালে এব স্তাৎ ইয়ম্ খক্ সমান্নাতা ৷ ২৩পৃ। 

সামশ্রমিমহাশয়ের এই উক্তিও সাধীয়সী নহে । আমরা যে স্বাস্থ নামক 

কোনও প্রদেশে বান করিয়াছিলাম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে আমর! 

নায়েগ্রা ও টেমস নর্দীর ন্যায় স্ুবাস্নদীর নাম৪ অবগত ছিলাম। তজ্জন্ 

কোনও মন্ত্রে উহার নাম যোজন! করিয়া থাকিব। কিংবা বজুর্কেদজ্ঞ কোনও 

মনুষ্য উক্ত প্রদেশহইতে ভারতে আসিয়া শ্রী কথা বর্ণনা করিয়া! থাকিবেন। 

উদ্ধৃত খক্ যে ্থবাস্থবাস-ক্কালেই রচিত বা পঠিত ও পাঠিত হইয়াছিল, এরূপ 
মনে করাও নিপ্রয়োজন। 'অপিচ মামর! মধ্য এশিয়া বা পিতৃভূমিহইতে ভারতে 

আগমনকালে কিয়ৎকাল সুবাস্ত গ্রদেশে বাস করিলেও করিতে পারি, উচ্ভার 

ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে । উহ! আমাদের পরিচিত স্থান 

বটে, কিন্কু উহাই যে দেবপোক বা আদি গেহ, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 

বেদ কি বলিম্নাছেন যে "ম্ুবাস্ত নঃ পিতা”? ব1 "স্থ্বাস্তরেব স্যোঃ৮ ? 

স্থলাস্তরে বল! হইয়াছে-_ 

অস্ঠ প্রত্বস্তোকসো। হুবে। ১ম-৩০স্থ-৯ 

ইত্যাদি শ্রুতিগমাম্ আধ্যাণাং প্রত্বৌকম্বং কথমস্ প্রদেশগ্ত স্য।ৎ নস্তব্য 
মিতি চে অ্র উত্তরস্ত 

সচ আধ্যাবাসঃ পূর্বং তাবৎ 

হিমবংপৃষ্ঠম্য দক্ষিণভাগে 

স্থবাস্তগুদেশে এব আসীৎ।” ৮নপৃঃ 



৮৮ মানবের আদি জন্কঠমি 

কিন্ত ইহা! নির্জল! অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ুবাস্ত নদী বা 
ততীরস্থ জনপদসমৃহকেও কোন ভৌগোলিক হিমবংপৃষ্ঠ প্লণয়ী বলিয়া! নিপ্দেশ 
করিয়া থাকেন ন|। স্ুবান্ত কি হিমালয়হইতে সুদূর পশ্চিমে নহে? যদ্দি 
সথবাস্তই পিতৃভূমি হইবে, তাহা হইপে বেদমন্ত্রই কেন সমস্বরে ধলিবেন__ 

| গ্চোৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা 
“ছ্যো” ব। আদিশ্বগই আমাদের পিতা বা পিতৃভুমি, পক্ষান্তরে তাহার! 

পিতৃতৃমিস্থলে “ন্ুবাস্ত”র নান নিদ্দেশ করেন নাই । খধগ্বেদের প্রথম মগুলের 

জিংশহ্থক্ের নবম মন্ত্রের পপ্রত্বৌকঃ* কোন্ স্থান, তাহ! আমরা যথাসময়ে 
যথাস্থানে দেখাইব, কিন্ত স্থবাস্্বই উক্ত «প্রত্বীকঃ” এরূপ কোনও কথ বিবৃত 

হয় নাই। স্থলাস্তরে কপিত হইতেছে__ 

ততঃ ক্রমাৎ স্থবাস্ততঃ প্রাণ্ 

দক্ষিণত্যা মপি বহুদুপন্থাং ই/কগিণৈল 
সমুদছুতাম্ জঙ্গ মুন্তা শ্রনতণব।ধিনীং 

জাহুবীং যাবৎ আধ্যাবানঃ সম্পন্নঃ॥ ২৪পুঃ 

তৎপর আধ্যেরা স্ুবাস্বহইতে অতি দূরে জাহ্বীত্তীরে আসিয়া দ্বিতীর 
আধ্যাবাস স্থাপন করেন। 

স্থতরাং এ কথাগুলি সতা হইলে সামশ্রমী যে পুন্বে ভারতবর্ধকেই 
আদি মর্য্াবাস বলিতেছিলেন, তাহ। মিথ্যা হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবর্ষের 

আদ্িগেহত্ব পিদ্ধ হইতেছে না, অপিচ কাবুলের অন্তগত স্থবাস্ত যে 

আদিগেহ, তাহার৪ কোন? প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, স্থতরাং সামশ্রমি 

মহাশয়ের কথা আদ্দিআন্তই বিতথ হইতেছে । তিনি আপন উক্তির সমথনজন্ত 

পুরাণ মোকঃ সখাং শিবং বাং 

বুবোর্নরা ভ্রবিণং জন্থাব্যাম্। 

৬--৫৮স্ঠ -৩ম 

এই মন্ত্রার্দের সমাহার করিয়াছেন । কিন্তু জাহবীতীর যখন পুরাতন ওকঃ 

ব। আদিবালস্থান নহে, আমর। যখন পঞ্চনদচইতে ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে 
গঙ্গা, যমুন1, নরগু ৪ সরম্বভী-প্রভ৩ সকল নদীগ পুলিনদেশেই বসবাস 
করিয়াছিলাম, তখন ইহার দমাহারেপ কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কিন্তু 



সবাস্ত পিভৃভূমি নহে ৯৮৯ 

সাম্শ্রমী মহাশয়, সার়ণ বা দত্তজ মহাশয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলোকনাথ 

ভট্টাচার্য স্তায়রর মহাশয় এই মন্ত্রের যেযে অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটি 

অর্থেরও অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। উক্ত মন্ত্র এই-_. 
পুরাণ মোকঃ সখাং শিবং বাং 

যুবোনরা দ্রবিণং জহ্হাব্যাম্। 

পুনঃ কৃথানাঃ সখ্য! শিবানি 

মধ্বা মদেম সহ নু সমানাঃ ॥ ৬--৫৮ স্-_-৩ম 

সায়ণভাব্যম্__হে অশ্থিনৌ বাং যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সধ্যং সধিত্বম্ 
ওকঃ সেব্যং শিবং কল্যাণকরং ভবতি। কিঞ্চ হে নরা নরৌ অন্মদীয়স্ত কম্দণো 
নেতারৌ যুবোঃ যুবয্ধোঃ ভ্রবিণং ধনং জঙ্াব্যাং জহ,কুলজায়াং ভবতি শিবানি 
স্থথকরাণি যুবয়ো: সথ্যা সখ্যানি পুনঃ পুনঃ কৃথানাঃ কুবন্তঃ সমানাঃ হবিঃ 
প্রদধানেন উপকারকত্থাৎ মিআভূত! বয়ম্ মধবা মদকরেণ সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ 

স্থ ক্ষিপ্রং মদেম হর্ষয়েম । 

দত্তজান্ছবাদ--হে অশ্বিদ্বরর! তোমাদের পুরাতন সখা বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। 
হে নেতৃঘ্বর ! জঞ্াবীতে তোমাদের ধন আছে। তোমাদের স্থখকর সখ্য পুনঃ 

পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমর তোমাদের সমান হইয়াছি। আমর! হর্কর সোম 

দ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব। 

সামশ্রমিব্যাখ্যা-_জঙ্বাবী জাহবীতি অনর্থান্তরম্ ইতি অশ্মাকম্। প্রসিদ্ধ! 
এষা নদী ভাগীরথ্যাাঃ শাখাবিশেষা ইতি উত্তরাখণ্ডে অগ্ঠাপি জাহবপ্রদেশশ্য 

পুরাণৌকস্থায়্ান মিদং ন্যুনং ব্যক্তিগতং ন তু সর্বজনীন মিতি চ বেদিতব্যম্। 
জহ্যাবীতীরস্থো৷ জাহৃবপ্রদেশঃ খলু অগ্ঠতন পাঞ্চকো রায়াঃ প্রাক্ সিষ্কৃতঃ প্রত্যক্ 
বুনার (বর্ণ) প্রদেশতশ্চ উদকৃস্থিত ইতি বিশ্বকোষসম্পাদকো বস্দাসঃ । 

এবং চ স্থবাস্থসন্িহিতা এব ইয্ম্ জাহ্ধী ইতি স্বীকুতেইপি নো ন ক্ষতিঃ। 

তত এব। আধ্যাবাসঃ সারক্বত প্রদেশেষু বিস্তীর্ণঃ। ২৪--২৫ পৃ। 

বল৷ বাহুল্য সামশ্রমি মহাশপন এখানে আন্দাজে ছুই এক কথা বলিয়াছেন, 

মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় হাতই দেন নাই । আমর। মনে করি, উক্ত মন্ত্রের এইন্ধপ 

অর্থ হ?য়াই ষেন সমীচীন 
প্রকৃতাখবাধিনী টাক--হে ন্গা নরৌ নেতাঞ্জো আনো দেব-ভিষজে) | 

৯২ 



৯৬ মানবের জাদি জন্মভূখি 

পুরাণম্ ওকঃ পুরাণে ওকলি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) অম্মাকং স্বর্গরূপে পুরাভন- 

যাসস্থানে বাং যুবয়োঃ সধ্যাং বন্ধুত্বং দ্রৰিণং ভবংপ্রধত্তং ধনঞ্চ শিবং ফল্যাণকরম্ 

আসীং যা বয়ং স্বর্গে আম্ম তদা ভবতোঃ সখোন ধনার্দিনা চ অন্মাকং প্রভৃতং 

মঙ্গলমভবৎ। কিন্তু ইদানীং বয়ং ভারতবর্ষে জাহবীতীরে বসামঃ। অস্তাং 
জাহুব্যাঞ্চ বরং পুনঃ ভূয়ঃ ভবদ্ভ্যাং সহ শিবানি মঙ্গলকরাণি সথ্যা সখ্যানি 

বন্ধত্বানি কৃখানাঃ কুর্বাণাঃ কতুকামাঃ অতএব ছু ভো সমানাঃ সজাতীয়াঃ বয়ং 
যুবাভ্যাং সহ মধব। মধুন! সোমেন সোম-পানেন মদেম হর্ষয়েম হৃষ্টা ভবেম। 

হে অশ্বি্ধয়! আমর! যখন আমাদের পুরাতন বাসন্থান ম্বর্গে তোমাদের 

সহিত একন্র ছিলাম, তখন তোমাদের সছিত বন্ধৃতায় ও তোমাদের প্রদত্ত ধনে 

আমাদেয় প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত । এইক্ষণ আমর! ভারতবর্ষের এই 

জাহ্বীভীরে আবার তোমাদের সহিত সেই বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা! করি। 

তোমর! আমাদের সঙ্গাতি ( একই দেবজাতীয় ) এস আমরা সকলে সোম পান 

করিয়া হর্যাঙ্ছভব করি। 

এই মন্ত্র্ধারা সামশ্রমী মহাশয় জুবাস্তর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন 
না ও পারেন নাই । বরং এই মন্ত্র্ধারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমর। 
ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহি, পরন্ত ইহার বাহিরের কোনও দেশের লোক 

যেখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও আমরা জ্ঞাতিভাবে একজ্স বাস করিতাম। সামশ্রমী 

মহাশম্ম অতঃপর এই মন্ত্রটির অধাহার করিস্মাছেন-_ 

নি ত্বা দধে বরে আ৷ প্রথিব্যাঃ 

হলায়াম্পদে সুর্দিনত্বে অহ্কাম্। 

দৃষদ্বত্যাং মাঙ্গষে আপবায়াং 

সরম্থত্যাং রেবদগ্নে দিদাহি ॥ ৪ -২৩ স--৩ ম 

এই মন্ত্রারা তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন যে আর্ধ্যেরা ক্রমে ক্রমে দৃবদ্ধতী, 
আপব। গু সরশ্বতী নর্দীতীর়ে সনিয়া আমিতেছিলেন। তীহারা এক সময়ে 

সারব্বতপ্রদেশে আসিয়া! উপনিবিষ্ট হয়েন। 

আমরাও উহাই হ্বীকার করি, কিছু ইহাতে এমন মনে করিতে হবে না যে 

আর্যেরা ন্ুবাস্তহইতে এখানে আনিয়াছেন, অথব! সুবাস্ত মানবের আদি 
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জন্মভৃূষি। অপিচ তিনি ও সায়ণাদি এই মন্ত্রের যে ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহাও 

ঠিক হয় নাই। 
সায়ণভাত্ং-_ছে অগ্নে ইলায়াঃ গোরূপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভূমেব্বরে বরিষ্ঠে 

শ্রেষ্ঠ-পদে নাভিস্থানে উত্তরবেষ্তাং অহ্গাং সুদিনতে যজনীয়দিৰসানাং শোভন 

দিনত্বার্থ, যেযু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ো। বরীয়াংসো! দেব! ইজ্যন্তে তানি সুদিনানি 
তদর্থং ত্বা ত্বাম আনিদধে আসমস্তাৎ নিদধামি উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। 
দৃষদ্ধত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিৎ নদী তন্যাং মানুষে মনুয্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে 
আপধায়াম আপষ! নাম কাচিৎ নদী তস্তাং সরম্বতযাং নগ্তাঞ্চ এতেষু উত্তমেষূ 

স্থানে স্বং রেৰৎ ধনযুক্কং যথা ভবতি তপ! দিদীহি দীপ্যন্ব। মহর্ষয়ঃ সরশ্বতী- 
তীরে খলু যজ্ঞাদি কশ্মাণি অকাধুঃ। তথ চ ব্রাহ্মণম্ *খষয়ো বৈ সরন্মত্যাং 
সত্রমাসত” ইতি। 

সামশ্রমিব্যাখ্য--ইলায়াম্পদে শশ্তবছলে অতএব পৃথিব্যাঃ বরে উৎরুষ্ট 

প্রদেশে হে অগ্নে রেবৎ রেবান্ ধনবান্ অহং ত্বা' ত্বাম আ আভিমুখ্যেন নিদধে 
স্থাপয়ামি। কশ্চ স শম্তবহুলঃ পৃথিব্যা বরঃ প্রদেশঃ ? ইত্যাহ দৃষদ্বত্যাং আপ- 

যায়াম্ সরস্বত্যাম্ ইতি। দৃষদ্বতীভীরত আরভ্য সরম্বতীতীরং যাবৎ ত্রিনদী- 
তীর প্রদেশ: সর্ব এব ব্রদ্ধাবর্তঃ মান্ষে জনজদে তাদৃশে ত্বং দিদীহি দীপ্যন্ব। 
অতএব উক্ত মন্ুনা-- 

সরম্বতীদৃষদ্ধত্যোদে বনগ্যোর্ধদস্তরম্। 
তং দেবনিশ্মিতং দেশং ব্রদ্ধা বর্তং প্রচক্ষতে ॥-১৭--২ আ 

কিমর্থং ত্বাং নিদধে ইত্যাহ--অহ্বাং স্থদিনত্বায় ইতি। জীবৎকালানাং 
প্রভাতী রুুমিতার্থং ৷ 

মোক্ষমূলরানুবাদ 001) 2১1) 205131019005 059 ] [31705 0105 017) 085 

10050 20160 91706 01112) 1116 15810]. 51116, 0 42171 52108. 

05560510617 076 59521201906 17762017076 02005 01 005 

[01191720580 01৩ 4819872) 076 92155৮20, 

দত্তজান্ুবাদ-_হে অগ্নি! সুদিনলাভের জন্ত ইলারূপ পৃথিবীর উংকষ্ট শ্বানে 
তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি তুমি দৃবদ্বতী, ক্সাপষা ও সরশ্বতী 
(ভীরস্থিত ) মনুস্তের গুছে ধনবিশিষ্ট হইয়া! দীপ্ধ হও। ৫২১ পু 
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কেন এই ব্যাথা। চতুষ্ট্ ঠিক হয় নাই ? যেহেতু ইহার। কেহই মন্তস্থ' এই 
"ইল1” শব্দের পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই । এখানে এই ইলা অর্থ অন্ন (শশ্য) 

বা গো-বূপধারিণী পৃথিবী নহে ৷ ইহার অর্থ ইলাবৃতবর্ষ। আর এই 'আনিদধে' 

ক্রিয়াপদও বর্তমানকালীন নহে। ধা ধাতু হ্বাদ্িগণীয়, লট ও লিটের এ 

বিভক্তিতে উহার রূপ তুলযভাবে “দধে” হইয়া থাকে। উহার! ইহা 
বর্তমানকালীন লটের প্রয়োগ ভাবিয়া ভূল করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা লিটের 

এ বিভক্তির রূপ । আর “মানুষে” কথাটির অর্থ “মনুষ্যুসঞ্চারবিষয়ে)৮ 0 

(1১ 25560)1915 01 0)61)” কিংবা “মনুষ্কের গৃহে” অথবা “জনপদে* নহে, 

উহার প্ররুতার্থ মনুষ্যলোক এই ভারতবর্ষে । অবশ্য আদি মনুষ্যুলোক অন্তরিক্ষ 

বা অপোগস্থান পারস্তাদি, কেননা মাতা ননুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি, 

তবগত্র্ হইয়! তথায় গমন করেন। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি-_ 

“ প্রাতীচীং মন্ুষ্যাঃ, ৩৬০ প্র 

কিন্তু কালে যজুর্ধেদী মনুষ্বেরা পারশী (অনুর ) ও আরবীয় মুসলমানগণের 
অত্যাচারে ভারতে প্রবেশ করিলে ও ভারতীয় দেবগণ দেব হারাইক্লা নরে 

পরিণত হইলে শেষে ভারতবর্ষও মন্তধ্যলোক বলিয়া প্রথিত হয়। অপিচ “অঙ্াং 

সুদিনত্বে' বাকাটির অর্থও “ঘথন আমাদের সুদিন ছিল।১ এই কারণে আমরা 

এই মন্ত্রটিরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম । 

অন্মংরূত প্রক তার্থবাহিনী টীকা__হে অগ্নে! অঙ্গাং স্থদিনত্বে যদা অশ্মাকং 

স্থদিনম্ আসীৎ বয়ং স্বর্গবাসিন আন্ম, তদ। অহং ত্বা ত্বাং পৃথিব্যাঃ বরে জগতি 

সর্বশ্রেষ্ঠ ইলায়াঃ পদে ইলাবৃতবর্ষে (ইল৷ হি ইলাবৃতবর্ষস্ত নামকৈদেশ এব) 
আনিদধে সংস্থাপয়ামাস ত্ব্পাসনার্থ, ্বাং প্রজ্জালিতবান্। সাশ্প্রতং তু বয়ং 
দুরদৃষ্টাৎ হ্বগন্রষ্টী ভারতবানিনঃ অন্ূম। অতঃ ত্বাং মান্থুষে মনুষ্যলোকে অন্মিন্ 

ভারতবর্ষে আপধায়াং দৃষদ্বত্যাং সরন্বত্যাং এতাসাং নদীনাং তীরদেশেষু 

স্থাপয়ামি ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা শ্যাৎ তথা দিদীহি দীপ্যম্ব। ত্বং প্রজ্ৰলিতঃ 

আরাধিতশ্চ সন্ মহুম্ ধনং দেহি ইত্যর্থঃ। 

হে অপ্লে! আমাদের যখন সুদিন ছিল, আমরা দ্বর্গে ছিলাম, তখন আমর! 

তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইলাবুতবর্ষে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা 
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তোমাকে এই মনুযালোক ভারতবর্ষে দৃষদ্বতী, আপয! ও সরস্বতীনরদীর তীরদেশে 
স্থাপন করিতেছি । তুমি প্রজলিত হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর। 

যাহাহউক এই মন্ত্রদ্বারা9৪ জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের আদি 

পিতৃভূমি নহে, ইলারুতবর্ষ ( ইলার পদ )ই আদি পিতৃভূমি, সুতরাং সামশ্রমি 

মহাশয়-কর্তৃক এই মন্থটীও অকারণ অধ্যাঙ্গত হইয়াছে । এই মন্ত্র স্থৃবাস্তর 

পিতৃভূমিত্বসংপিদ্ধিবিষয়েও কোনও সহায়তা করিতেছে না। €েনন। সুবাস 
“ইলায়াঃ পদং* নভে । সামশ্রমী স্থলান্তরে বলিতেছেন-_ 

, যদা হি স্বাস্বতঃ পশ্চিমস্তাং দিশি অবস্থিতঃ 

' নিষধপর্বতোশপি অভূৎ আধ্যাবাসঃ তথাপি জয়ং 

স্থবাস্তপ্রদেশ এব আসীৎ তদীয়পুর্ননীম! ইত্যপি 

গম্যতে অপরমন্ত্রেভাঃ । ২৩ পৃঃ । 

এই অংশের প্রয়োজনীয়তা কি, আমর] তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। তৎপর 

আর্দেরা যে সুবাস্তর পশ্চিমে ও বাস করিয়াছিলেন, তাহারই বা সমুল্লেখ কর! কি 

কারণ ? ভারতবর্ষ ত স্থবাস্তুর পশ্চিমে নহে। দেবতারা ভারতে আলিয়া তবে 

আধ্যানাম গ্রহণ করেন। সুতরাং ভারতের বাহিরে কোনও আধ্যাবাস থাকিলেও 

(যেমন ইরাণ ) বুঝিতে হইবে যে উহ ভারতের আধ্যগণদার৷ "কানও সময়ে 

অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরস্থ উহ! (যেমন ইরাণ ও য়ারল্যা্ প্রভৃতি ) আদি 

আর্যাবাস বা মানবের আদি নিকেতন নহে। অপিচ নিষধপর্বত হরিবর্ষে 

বা তাতারের উত্তরে ভিন্ন উহা ষে কেমন করিয়া কাবুলস্থিত স্ুবাস্তরও পশ্চিমে 
গেল, তাহা! আমর! চিন্তা করিতেও অসমর্থ । যাহা হউক হিন্দুর কোনও বেদ 
বা শাস্ত্রই যখন সুবাস্ত বা ভারশুবর্কে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন 

বলিয়। সংস্চিন্ত করেন নাই, ভারতবর্ষই যখন জগতের দ্বিতীয় প্রত্বোকঃ, তখন 
আমর! সামশ্রমি মহাশয়ের কথায় ক্পাত করিতে পারিলাম লা। পৃথিবীর 

মধ্যে ছ্যো ধা ইলাবুতবর্ষ সন্ধাপেক্ষা প্র/চীনতম স্থান ও প্রাচীনত্বে ভারতবর্ষ 

দ্বিতীয়, ইহা বেদে পাকাতেও অদ্ধিতীয় বেদজ্ঞ সামশ্রমি মহাশয় কেন তাহ! 

ভূলিয়া গেলেন, ইহাই অতীব বিস্ময়ের বিষয়। কেবল আমর! নহি, মহধি 
চরকও ভারতবর্ষেতর অন্ত স্থানকে আপনার্দের পূর্ধনিবাস বলিয়া নির্দেশ 

করিনা গিয়াছেন। 
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কঃ সহশ্াক্ষভবনং গচ্ছেত প্রষ্টং শচীপতিম্। 
অহমর্থে নিযুছে/য় মন্তরেতি প্রথমং বচঃ। 

ভরদ্বাজোইব্রবীৎ তম্মাৎ খধিভিঃ স সিযোজিতঃ ॥ ৫ 

স শক্রতবনং গহ সুরষিগণমধ্যগম্। 

দদশ বলহস্তারং দীপ্যমান মিবানলমূ। ॥ ৬ 
সোহভিগম্য জয়াশীভি রভিনন্দ্য স্থরেশ্বরম্। 

প্রোবাচ ভগবান্ বীমান্ খযীণাং বাক্যমুকমম্ ॥ ৭ 

ব্যাধয়ো৷ হি সমুৎপন্াঃ সর্ব প্রাণিভয়হ্করাঃ। 

তৎ ব্রহি মে শমোপায়ং যথাবৎ অমরপ্রভে ॥ ৮ 

তন্মৈ প্রোবাচ ভগবান '্মাঘুর্বেদং শতত্রতুঃ ৷ ৯--১অ হৃত্রস্থান 
পৃথিবী বা ভারতের অধিবাসিবৃন্দ নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে 

খাষিরা রোগহইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় না দেখিয়া! স্বর্গে যাইয় ইন্জ্রের 
শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তুকে ইন্দ্রভভবনে যাইবে, ইহা লইরা 
বিতর্ক হইতে লাগ্িল। তখন ভরদ্বাজ যাইতে ইচ্ছ1 প্রকাশ করিলে খধিরা 
তাহাকেই ইন্ত্রভবনে পাঠাইয়া দ্িলেন। ভরছাজ খ্বর্গে যাইয়। ইন্দ্রকে 
আশীর্ধচনে সংবন্গিত করিয়া, খধিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি 

প্রকারে প্রাণিগণের ভয়জনক রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ইহা! জানাইলে, 
ইন্জ ভরদ্বাজকে আমুর্ধেদ অধ্যাপিত করিলেন । 

এতৎপাঠে জান! গেল যে, ইন্্রাদি দেবগণ আমাদিগের ন্তায় নর বা মানুষ 

ছিলেন এবং ভারতের ব্রাঙ্মণগণ তাহাদিগকে আশীন্বাদও করিতেন, তাহাদের 

বাসস্থান শ্বর্গটা পাদগম্য ছিল। সে হ্বর্গ কোথায়? উহার সহিত আমরা 

কখন পরিচিত ছিলাম কি না? চরক পাঠেই জান। ধায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের 

পরপারে বিদ্যমান এবং স্বট্গক দেশহইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরধীর উৎপত্তি 
হইয়াছে, উহা দেবগন্ধর্ব ও কিন্রগণের আৰাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী 
আমাদিগের পূর্বসিবাস। যছুক্তং তব্ৈব_ 

খষয়ঃ খলু কদাচিৎ শালীন যাযাবরাশ্ গ্রামৌষধ্যাহারাঃ সম্তঃ সাম্পন্নিক! 
মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বনুবুঃ। তে সর্বাসাম্ ইতিকর্তব্যতানাম্ 
অসমর্থাঃ সঙ্ভে। গ্রাম্যবাসরূতং পোষ মত্ত! পূর্বনিবাসম অপগতগ্রাম্যদোষং 



স্বাস্ত পিতৃতূমি নহে ৯৫ 

মত্বা শিবং পুণ্য মুদ্দারং মেধ্যম্ অগমাম্ অস্থকৃতিভিররঙ্গাপ্রভবম্ অমরগন্ধর্ক 
বক্ষকিন্নরানুচন্িতম্ অনেকরত্বনিচ্ম্ অচিস্ত্যাডূতপ্রভাবং ব্রহ্ম বিসিদ্ধচারপানু- 
চরিতং দিব্যতীর্থোৌষধি প্রভবম্ অতিশরণং হিমনস্তম্ অমরাধিপতিগুপ্তং জগ্ম,ঃ। 
ভূ্ঙ্গিয়োইত্রিব শিষ্ঠক শুপাগস্ত্যপুলস্ত/ বামদেবাসীতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহ্ধয়ঃ | 

৫*৩ পৃ। চিকিৎপাস্থানম্। 

আমর। মনে করি, চরকের এই উক্তিপরম্পরাপাঠে সামশ্রমি-গ্রভৃতি 

মহাশরগণ নিশ্চিতই ভারতবর্ষকে আপনাধিগের আদি স্থান বলিয়া! স্থির- 
নিশ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ্দ হইবেন। কেহ কেহ হয়ত “হিমবস্তং” কথাটীঘ্বারা 
উদ্ত্রান্ত হইয়। হিমালয়পৃষ্ঠকেই আদিগেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে হিমবংপৃষ্ঠ গঙ্গা প্রভব ব! ইন্দ্রগুপ্ঠ স্বর্গভূমি নহে। এই “হিমবস্তংঃ 

পদের অর্থ-_হছিম প্রধানং । 

মুসলমানের! বলেন, ভারতৈকদেশ লঙ্কা বা শরণদ্বীপই মানবের আদিগেহ 

এবং তজ্তা আদমকুট পর্বতই আদি মানব আদমের লীলাভূমি । কিন্তু ইহার 

মূলেও কোনও এঁতিহা বিদ্যমান নাই । কেননা ভারত হইতে লঙ্কায় লোক 

যাইয়া বাস করিয়াছেন ভিন্ন লঙ্কার লোক ভারতে বা সমগ্র ভূমগ্ডলে উপনিবিষ্ট 

হইয়াছেন, এরূপ জনঞ্তিও শ্রুত হয় নাই। 

লস্পভ্বাম্বতাম্স 
শিস রচনা 

উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে 

কোনও কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়। থাকেন যে, উও্তরকুক্ুই মানবজাতি 

ব৷ আধাগণের আদ্িনিকেতন। কিন্তু বাহার। হ্বাধীনভাবে ব্লীতিমত বেদ এবং 

অন্ান্ত হিন্দুশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার! কখনই এই ভিত্তিহীন ব্যাহত 
মতের সমর্থন ও অন্তবর্তন করিতে পারেন না। কিন্তু যখন শ্রদ্ধাভাজন হ্বর্গত 

প্রচুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধান় এবং শ্রন্থাভাঞ্জন যুক্ত শীতলচন্ত্র চক্রবণ্তী, এম্-এ, 



৬ মানবের আদি জন্মতুমি 

বিগ্ভানিধি প্রভৃতি বিহ্বদ্গণ এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, 

তখন এ মতের খগুন ও প্রকৃত সতোর প্রচারজন্য কিছু বলিতে বাধ্য হুইলাম্। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে-- 

"আমাদের এবং একজন গ্রীকের পিতৃহ্মি স্বতন্ত্র নহে। আমাদিগের 
উত্য়েরই গপিতৃতভূমি সেই ৃ্ 

সপ্তধীণাং স্থিতির্যত্র ঘত্র মন্দাকিনী নদী । 

দেবধিচরিতং যত্র যন্ত্র চৈত্ররথং বনম্॥ 

এবংবিধ সব্বস্থ্খপ্রদ স্বগলম উত্রকুরুধ্ষ।” ৯ পৃ্রীক ও হিন্দু। 

কিন্ত আমরা বিনয়ের সহিতই বলিতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই 

প্রমাণ ও যুক্তি অবিতথ নহে। তিনি এক সময়ে আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন 
যে ইহা রামায়ণের একটি বচন। কিন্তু আমি কোনও রামায়ণ কিংবা! অন্ত 

কোনও গ্রস্থে এহ স্লোকটি দেখিতে পাহলাম না। বিশেষতঃ ইহ! একটি 

যুখ্মকের অদ্ধাংশ মাত্র, হুতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ ন। পাইতে পাব্িলে কেবল 

এই অংশের ছ্বাৰ। প্রকৃত অর্থের বিনিগমনা করা যায় না। এবং যাহা আছে, 

তাার দ্বারাও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার। যায় না যে, ইহ। উত্তরকুকুর 

বর্ণনাবিশেষ। 

সপ্তরষীণাং স্িতি্ধত্র 

এ কোন্ সপ্তষি? শুন্তের সেই সাতটি নক্ষত্র? যর্দি তাহা হইত, তবে 
কথক্চিদ্কাবে হহা৷ উত্তরকুর্ুর আংশিক অববোধ করাহতে পারিত, কিন্তু সপ্তষি 

বলিলেই ঘষে সেই সাতটি নক্ষত্রই বুঝাইবে এক্প নহে। পরন্ধ মন্দাকিনী নদী 
ও চৈজ্ত্ররথ বনের সাহচধ্যনিবন্ধন হহা উত্তরকুরুর মস্তকোপরি বিহরমাণ সেই 

জড় সপ্তর্ধির অববোধ করাইতে অসমর্থ, ইহাই মনে করিতে হইবে। কেনন৷ 

উত্তরকুরুতে ন! থাকিতে পারে মন্দাকিনীপ্রস্গ, ও না থাকিতে পারে তথায় 

টৈঅরখবনের সঙ্গতিসস্ভাবনা। কেন? 

চিত্র গন্ধর্ের বনের নাম চৈত্ররথবন। গান্ধারদেশ 8 বাহলীকাদি 
জনপদ গন্ধর্্ধগণের আবাসভূমি। রামায়ণ বলিতেছেন যে--. 

২তেনু ঠেদু সব্দেধু এর ৪৫ কেকনীহ 51 

নিবেশয়ামাস তদ' সমৃদ্ধে দে পুরোত্মে ॥ ১* 



উত্তবকুরু পিত্ৃভূমি নহে ৯৭ 

ক্ষং তক্ষশিলায়ান্ত পুক্ষলং পুক্ষল।বতে । 

গন্ধররবদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়েু চ ॥ ১১--১*১ সর্গ উত্তরকা 
সেই গন্ধর্বগণ নিহত হইলে কেকয়ীসুত ভরত সেই গন্ধব্বদেশ' গান্ধারে 

তক্ষশিল। ও পুপ্চরাবতী * নামে দুইটি সমৃদ্ধ নগর নিশ্মাণ করাইয়। আপন পুত্র 
তক্ষ ও পুক্কবকে যথাক্রমে উহাদের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত কর্ন । 

সুতরাং জানা গেল অপোগস্থানের একদেশ গঞ্ধব্বদেশ | আফ্রিদিদিশের 

সহিত যুদ্ধকালেও জান! গিয়াছিল ষে, আফগানিস্থানের কৃষ্ণপর্বতে একটি 
“গান্দাব”নামে নগর বা জনপদ আছে? এই গান্দাবও গন্ধবর্ব শব্দেরই অপত্রংশ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । বামু পুরাণ বলিতেছেন যে-__ 

পুর্ববং চেত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্। 

অরুণোদং সরঃ পুর্ববং দক্ষিণং মানসং স্বতম্। ১৬--৩৬ অ 
ঘর্থাৎ ইলারতবর্ষস্থ বধপর্ধবত মেরুর প্রত্যন্ত ভূমিতে পুর্ববদিকে চৈত্ররথ ৰন 

ও অরুণোদ সরোবর, দক্ষিণে ইন্দ্রের নন্দনকানন ও মানসসরোবর । সিদ্ধাত্ত 
শিরেমণিও বলিতেছেন যে 

বনং তথ চৈত্ররথং বিচিত্রং। 

“তেঘপ্পরো নন্দ ন-নন্দনঞ্চ ।” ৩৪--_তুবনকোব। 

সেই ইলাবৃতবর্যস্থ মেরুপর্বতের পাদদেশে বিচিত্র চৈক্ররথ ঘন ও অগ্সরো- 
গণেত্র আনন্দের নন্দনকানন। 

নুতরাং এই চৈত্ররথ খন কিছুতেই উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী উত্তরকুরুতে 
যাইতে পারে না। মহাশারতের আদিপর্বেও বর্ণিত আছে যে অজ্জুন 
+হমবৎ্পার্খে চিত্ররথ পঞ্ধব্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । অঙ্জুন উবাচ-_ 

সমুদ্রে হিমবৎপান্থে নগ্যামন্তাঞ্চ ছুশ্মতে । 

বাঞাবহনি সঞ্ধ্যায়াং কন্ত গগুঃ পরিগ্রহং ॥ ১৬--১৭* জ 

বে ছুর্মাতে অঙ্গাপর্ণ ( চিত্ররথ ) গন্ধর্ব ! এই সমুদ্র, এই হিমালয়পার্্ব ও 
এই হিমালয়পার্থ প্রবাহিত! গঙ্গা নদী সাধারণের তোগ্য স্থান, এখানে যে কোনও 

ব্যক্তি, যে কোনও সময়েই আসিতে ও বিহার করিতে অধিকারী, কে তাহাতে 

বাধ। দিতে পারে ? ইহ। কাহারই স্বায়তীকৃত নহে। 

এই তর্গশল। এখন ট1াকছিলা ও পুষ্করাবতী--পেশোয়ার নামে পরিচিত । 

৯ 



৯৮ মানবের আদি জন্মভূমি 

এই চিত্ররথ গন্ধব্ের বনের নামই *চিত্ররথ বন” | সুতরাং সে চিত্ররথবন 
হিযালয়ের উত্তরে হইলেও অধিক দুরে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা 
মানসসরোবরের দক্ষিণেই ছিল। আর মন্দবাকিনী নদী ও আমাদিগের 
ভাগীরথী গঙ্প। একই বন্ত। কেন অমর ত বলিতেছেন যে উহা! শ্বর্গগ্গ! ? 

মন্দাকিনী বিয়দগঙ্গ। স্বর্ণদী সুরদীর্ধিক।। 

ই মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গাই বটে, কিন্ত উহারই নামান্তর অলকনন্দ1।। যদাহ 
মাতা রত্--- 

দেবেমু গঙ্গ। গন্ধর্ধব প্রাপ্লোত্যলকনন্দতাষ্। 

তখৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈতি ভারতম্॥ 

হে পন্ধব্ব! দেবলোকে গঙ্গার নামাস্তর অলকনন্দা সেই অলকনন্দাই 
্ক্ষিণে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছে । এই অলকনন্দা, গঙ্গ।, মন্দাকিনী ও 
ভাগীরথী, একই বন্ধ, সুতরাং স্বর্গের যে মন্দাকিনী ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে, 
সে মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র সুদুর উত্তরবস্তাী উত্তরকুক্ষ হইতে পারে না। 
ভাক্করাচা্য্যও তদীয় সিদ্ধাত্তশিরোমণিতে বলিয়াছেন যে_ 

বি্ণপদী বিষুপদাৎ পতিতা! মের চতুদ্ধা স্যাৎ। 
বিস্তাচলমস্তকশন্তসরঃসংগতা বিয়তা ॥ ৩৭ 

সীতাখ্য। ভদ্রাশ্বং সালকনন্দা চ ভারতবর্ষমূ। 

চক্ষুশ্চ কেতুমালং তদ্রাখ্য। চোত্তরান্ কুরূন যাতা ॥ ৩৮ 
অর্থাৎ বিষুপদী বা গজ | তিব্বতের বিষ্ণপদভূমিস্থ বিপদ হদহইতে উৎপন্ন 

হইয়। বিক্ষম্ত পর্বতের উপরিস্থ হদে পতিত হয়। উহ। তথা হইতে বিয়ৎ বা 
আকাশ অর্থাৎ আদি স্বর্গের একদেশ তিব্বতের মধ্য দিয় গমন করিয়। চারি 
ভাগে বিতক্ত হয়। উহার যেভাগ চীনদেশ দিয়া ( তদ্রাশ্ববর্ধ চীন) 
পূর্বসাগরে পতিত হইয়াছে, উহার নাম সীতা, যে শাখা কেতুমালবর্ষ বা 
অগোগস্থানে গিয়াছে, উহার নাম চক্ষু চক্ষুস ব। অকশাস) আর যে শাখা! 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই নাম অলকনন্দা ব। মন্দাকিনী। 
অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনান্সারেও জানা যায় যে বিষুপাদভূমি বা বিষ্ুণুয় প্রথঙ 
পাঁদবিক্রমস্থান তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে বাহলীকের অনতিদুরে বিদ্যমান । 
সুতরাং যে গঙ্গ। মেরু ব। আলটাই পর্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন ওচারিতাগে বিভক্ত 



উত্তরকুরু পিতৃভূৰি নহে ৯ 

হুইয়। মন্দাকিনী ব| অলকনন্দ। নামে তারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাক্ষে 
উত্তরকুরুতে লইয়া যাওয়া যায় না। উত্তরকুরুতে গঙ্গার যে শাখা গিয়াছে, 

উহার নাম “ভদ্র,” পরস্ত মন্দাকিনী নহে। এবং যে ভর] উত্তরকুরু পর্য্যস্ত 

যাইক্স! তত্রত্য উত্তর মহাসাগজে পড়িয়াছে।' তাহার সেই পতনস্থান, তাহার 
উৎপতিস্থান হইতে পারে না । অতএব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্দাকিনীর নাষ 

লইয়া! উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। তীহান্স 

শ্নোকের সপ্ডধিও আদিন্বর্গের আদ্দিসগুপিতৃপুরুব মরীচ্যা্দি সপ্ত খবি তিন্ন 
পদার্থান্তর নহে। আদিম্বর্গ ইলারৃতবর্ষে এই ময্লীচ্যাদি সপ্ত খবির সাতথানি 

বাড়ী ছিল, খগবেদ ও যন্ুর্বেদাদিতে তাহারও সমুল্পেখ আছে। সেই সপ্তধাম 
বিশিষ্ট স্থানহইতেই বিষু, আমাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন। সপ্ডার্ধর সেই 
সগ্তধামসন্ধন্ধে যন্ুর্বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়। 

সপ্ত ধাবয়ঃ সপ্ত রক্ষত্তি সদ মপ্রমাদ্য্ ॥ 

মনীচ্যাদি সপ্তখধি সর্ধদ। সাবধান হইয়! আপনাঙ্গের সপ্ত তবন 
রক্ষা করিতেন। সুতরাং যাহা ভবন, তাহা ও তাহার অধিবাসীর। শুতে 
যাইতে পারেন না, ইহার। গগনচর নক্ষত্র সগতধি নহেন। অতএব এই 
প্রমাণদ্ধার। উত্তপকুরুর আদি পিতৃগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে ন গু সিদ্ধ হইতে 

পারেও না। অপিচ-- 

দেবধিচরিতং যঙ্জ 

এ কথাতেও উত্তরকুরুয় কোনও পক্ষসমর্থন হইতেছে না। কেনন। 

দেবতার আদি ম্বর্গ মেরুপর্বত, ইলাবৃতবর্ষ, নিবধবর্ষ, কিম্পুরুববর্ষ, বুম্যকবর্ধঃ 

হিরপরস্ববর্ধ ও উত্তয়কুরুবর্ধ ইহার সর্বক্রই সমভাবে বিরাজমান ছিলেন। অপি চ 

দেবতা সকল যে আদি শ্বর্গ হইতে উত্তরকুফ্ণ ব৷ ব্রক্মলোকে গিয়াছেন, ভাহারও 
অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে, সুতর[ং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উদ্কি তথ্যবভী 

বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। আর যখন ভারতের তুর্বগুসস্তান গ্রীক 
যবনগণ ভারতহইতেই ইউরোপে গিয়াছেনঃ তখন উত্তরকুরুকে তাহাচ্ষেন্স 

পিতৃভূমি না বলাই অধিকতর সঙ্গত। ফলতঃ তাহাদিগের পিতৃঘুমি এই 
ভারতবর্ষ, তবে আমাদিগের ও তীহাদিগের পুর্ববপিতামহ চন্ত্র ( সোম-- 
568) প্রভৃতিরও পিতৃভূমি উত্তরকুরু নহে, পরন্ত--“মঙ্গলিয়া”। 



১০১, মানবেব আদ জন্মভূমি 

অতঃপর আমরা শ্রদ্ধেয় জীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ বিদ্যানিধি মহা- 

শয়ের মতনিয়সনে প্রয়াস পাইব। তিনি তারতী, নবাভারত ও তারতবর্ষ 

প্লিকৃতি পত্রিকায় সর্বদাই এই তাবের অতিব্যক্তি করিয়। থাকেন ও করিতে- 

ছেন যে- 

*উত্তরকুরুই আর্য্য- 

গণের আর্দি নিবাস” । 

কিন্ত তিনি কোনও প্রমাণহারা তাহ।র এই মতের সমর্থন করিতে পারেন 

নাই। আমি আমার প্রথম বর্ষের মন্দারমালার তৃতীয় সংখ্যাতে ইহার 

প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি এই গ্রস্থেও উহার পুনরুল্লেখ কারষ। 

শীতলবাবুর প্রথম কথা৷ এই যে-_ 

“বৈদিক আর্ধ্যদিগের আদিম নিবাস যে উত্তরকুরুতে ছিল? তৎসন্বদ্ধে 

বেদের একটি বিশেষ নিদর্শনের আলোচনা আমরা উপস্থিত প্রস্তাবে 

করিভে গ্রয়াস পাইৰ। ভারতী, কাস্তিক_-১৩২* শাল। 

শীভলযাবুর এই কথায় আমাদিগের প্রথমতঃ এই আপন্ভি যে উত্তরকুদ্ষ, 

তগোলোক, মহলে, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ধ বা কিম্পুরুষবর্ধবালী লোফেরা। 

যে আধ্যোপাধিক ছিলেন; তাহা! ভিনি কোগার় পাইলেন? উহাদিগের 

উপাধি ব্রাহ্মণ (নঙ্গা ব্রাঙ্মণভূয়িষ্ঠাঃ ) ব। দেবত। ছিল। সেই দেবভাদিগের 

মধ্যে বৈবস্বত মনু, শঘু ও অত্রপ্রভৃতি নেতৃগণ ভারতে আসিয়। ভারতের 

আদিমনিবাসী কৃষ্ণত্বক্দিগের উপ প্রভত্ববিস্তারপূর্বক মাপনাদিগঞে 

“আর্য্য” বা প্রভু (1,010) ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন কৃষ্কত্বগ গণকে “শৃদ্র” লাষে 

বিশেধিত করেন। সুতরাং উত্তযুকুরু-প্রস্তৃতি স্থান “আর্যা-শিবাস” ছিল, 

ইহ! বল। যায় না। পক্ষাস্তবে ভারতীয় আধ্যগণের বে যে শাখা তাদ্রভহইতে 

পান্থ, আরব, তুরুক্ষ, মিশর, ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন, তাহারাই 

আর্ধ্যনামের বিবয়ীভৃত। এবং ক্র কারণে আমরা এ সকল জনপদে 

আর্ধ্যায়ণ ( ইরাণ ), এরিয়া, এবং আর্ধ্যরম ( মাহা)? আলাহানিয়া, 

ও আয়ারল্যাণ্ড ( আরধ্যানস্তা ) প্রভৃতি আর্ধ্যঘটিত জনপদের অস্তিত্ব দেখিতে 
8০ 

পাই, সুতরাং উদ্তরকুরু আরধ্যনিবাস নছে, উহা। জগতে চতুর্থ দেবশি বাস: 
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যদি উহা! আদি আর্ধা-নিবাল হইত, তাহা! হইলে আমরা হিমালয় হইতে 
উত্তরকুন* পধান্ত প্রসারিত জনপদসবৃহ্র কুত্রাপি আধ্যনামের কোন কোন 

চিহ্ন দেখিতে পাইতাম । অবশ্ত আদি স্বর্গের দেবভারাই ভারতে আসিয়া আধচ, 

নামে পরিচিত হয়েন, কিন্তু ত। বলিঘ্ন। যেমন তোমর। স্বর্গাস্থত দেবগণকে 

"হিন্কু” বলিতে পার না, তন্জরপ *আর্ধ্য” বলিতেও অনধিকারী। তৎপর 

শীতলবাবু যে বলিতেছেন, “উত্তরকুরু বৈদিক আধ্যদিগের আদিম 

নিবাস” তাহার এ কথার মূলেও কোনও হেতু বা সত্য বিনিহিত নাই। 
কেননা উত্তরকুরু অতি আধুনিক জনপদ, উহ! মানবন্থষ্টির বহু সহন্র বৎসর 

পরে স্থলে পরিণত ও মাঝর জাতির দ্বারা ( দেবগণ হ্বার। ) অধ্যুষিত হুইয়া- 

ছিল, সুতরাং উহা! আর্য, অনাধ্য, কাহারই “আদিমনিবাস” আখ্যার 

বিষরীভূত হইতে পারে না। 

ফলতঃ পৃথিবীর মধ্যে *গ্াবাপৃথিৰী” ব। গ্ভে। ( মঙ্গলিয়! ) ও তারতবর্ষ 

সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। (মহী স্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে) তন্মধ্যে দ্ভে। 

পিতা বা পিতৃভূমি, সুতরাং স্ভে' ভিন্ন উত্তরকুরু আদিনিবাস হইতে পারে 
না। অবশ্ত কেহ কেহ মনে কল্সিতে পারেন, শঈতলবাবু আপনার উক্তিন্ব 

সমর্থনজন্ত ভারতার প্রবন্ধে ষে যে প্রমাণেন্ন অবতারণ। করিয়াছিলেন, আমন। 

কেন সেই সেই প্রমাণের অগকর্ষ ব৷ অপ্রাসঙ্গিকত্ব সপ্রমাণ করিলাম না £ 
কিন্ত তিনি এ ৰিবম্ষে কোনও প্রমাণই দেন নাই, ন্ুতরাং আমর। তাহার কোন্ 

কথান খণ্ডন কৰিব ? 

উত্তরকুর স্থলে পরিণত হইলে, আদি স্বর্গ ব। মানবের আদিজন্মভূষি- 
নিবাসী সুরজ্ঞোষ্ঠ ব্রহ্মা, তদচুজ মহধি হুধ্যদেব ও সাধ্য-প্রতৃতি দেবগণ যাইক়! 
তথাব উপনিবিষ্ট হয়েন, এবং স্তক্ষার.সর্বব কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ বামন বিষুঃ মধ্য সাই- 

বিরিয়। বা তপোলোকে ও ব্রহ্মার পিতা কশ্তপের পিতৃব্য অন্রির পুন (স্থতরাং 

ব্রহ্মার পিছব্য ব। ক্ষুল্ল তাত ) চক্দ্রও যাইয়। দক্ষিণ সাইবিরিক়ায় (মহলেশক বা 
উত্তর সংবৎসর ) গুহপ্রতিষ্ঠা করেন । আমাদিগের অনেক তারতসস্তানও 

উত্তরকুরু-প্রভৃতিতে ( দিবে ) যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। প্রথমতঃ ব্রহ্া 

হুর্যয ও চক্র স্দলবলে যাইয়! মহান্পোকে উপনিবিষ্ট হয়েন, পরে ব্রহ্গা ও 

খমাধুর্ধ্যোদি উত্তরকুরুতে চলিয়া! বান। সুতরাং উক্ত উত্তরকুরুপ্রভৃতি 

** ৩৮১৫ টস টি | 

২. খু 



১০২ সানবের জাদি জন্মভূমি 

স্থানে কেন তারতবর্ধায় আর্ধাগণের ধর্ম, কর্ণ, আচারব্যবহার ও জ্ঞান, 

বিজ্ঞন-সভ্যতাদির সমত। ও নিদর্শন পাওয়া যাইবে না? আমরা ও আফ- 

গানিস্থানবাসীর উক্ত উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বেদাধ্যায়ন 

করিতাম, যাগযজ্জের অনুষ্ঠানপ্রণালী শিখিতাম ও লিখনপঠন শিক্ষা করিয়াছি 

সুতরাং আমাদিগের নেদিষ্ঠ দ্বায়াদ ও অধ্যাপক তাহাদিগের সহিত আমা- 

দিগের বহু বা সকল বিষয়েই যে একতা থাকিবে, ইহা! গ্রবই । কিন্তু 
তথাপি উক্ত অর্বাচীন উত্তরকুরু আর্ধ্য, অনাধ্য কোনও জাতিরই আদিমনিবাস 

হইতে পারে না। শীতলবারু যদি বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত এবং 
পুরাণাদিহইতে ভৌগোলিক তন্বের সমাহার করিতে চেষ্টা পাইতেন, 
তাহা হইলে তিনি কখনই এই অমূলক এঁতিহ্ের অবতারণা করিতেন ন|। 
উত্তরকুরু জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অত্যন্ত ছিল,এজন্য উত্তরকুরুসনাথ সমগ্র “ত্রিদিব”? 

জগতের “জ্িরোচনা” (তিনটী আলোকিত স্থান ) বলিয়। প্রখ্যাত ছিল, আমর! 

ভারতবাসীর। উক্ত উত্তরকুরুকে আদর্শ করিয়া চলিতাম, তাহাও সকলে মহা- 

ভারতে কুস্তীপাঙুসংলাপে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও উত্তরকুরুর 
প্রাধান্ঠ ভিন্ন আদিম্ত বা আদিগেহত্বঃসমর্থিত হইতে পারে না । অবন্ত শীতলবাবু 
«“শতং হিমা+? কথাটার উপর অত্যন্ত নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু বেদমন্েন্ব 

বহুত্র “শরদঃ শতম্” প্রন্থতি কথারও বহুল প্রয়্েেগ দেখ। যায় । উত্তরকুরু যেমন 

শীতপ্রধান স্থান, ইলাবুতবর্ষ বা! মঙ্গলিয়াও কি তদ্রপ হিমপ্রধান স্থান নে? 

সুতরাং কেবল হিমাধিক্যদ্বার1 ফোনও স্থানের আদিমত্ব সিদ্ধ হয় ন। ফলতঃ 

উহ? বছুতারতসস্তান্ব ও ব্রন্মার্দি দেখগণের উপনিবেশ ভূমি । 



উত্তরকেক্দ্র পিতৃভূমি নহে। 
অপর কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকেন্ত্রই মানবের আদি জন্মভূমি । 

তন্মধ্যে পঞ্ডিতপ্রবর মনীষী ড11]1900, ঢা, ভাত সাহেবই ভীাহার্দিগের 

অগ্রদী। ওয়ারেশ ভাহার-.. 

19150785 [000150 

নামক গ্রন্থে তাহার এই মতের সমর্থনজন্ত বু কথ! বলিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় 

বলবস্তরাও গঙ্গাধর তিলকও ওয়ারেশ সাহেবের মতের অস্থবর্তী হইক্সা 
তাহার-- 

47066 10705 12 005 ৬৩৫৪৪ 

নামক গ্রঙ্থে এ বিষয় লইয়া গতীর গবেষণ। করিয়ছেন। কিন্তু ইহাদিগেক্ 

মতের সঘর্থনজন্য ইহার! যাহা যাহ। বলিয়াছেন, তাহার একটী কথাও আমর! 

বুক্ধিমুক্ত ঘলিয়। শ্বীকার করিতে পারিলাম না। ওয়াক্পেণ বলিতেছেন যে__ 
106 01201601085 1)1)]0জা। 1806 

৪৮ 01৩ 0108 7১01৩, 

অর্থাৎ মানযঞ্জাতির আদি শ্তিকাগার বা আদি নিকেতন উত্তরকেক্জে অবস্থিত । 

কিন্ত কেবল তাহার মুখের কথায় কি ইহা সিদ্ধ হইতে পারে ? আমা- 
দ্বিগের প্রাচীনতম বেদাদ্িতে এমন একটী কথাও নাই যে, আদি মানব হিয়ণা- 
গর্ভ উত্তরকেন্ত্ে প্রাহৃভূতি হইয়ীছিলেন, তথায় তাহার বংশবৃদ্ধি হইলে পরে 
মানবজাতি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে বৃহদারণাক 
বলিতেছেন যে আদি মানব বিরাট ও তরদীয় পত্বীর গর্ভজাত মনুষ্যগণদ্বার! 

আকাশ ব! মঙ্গলিয়। পূর্ণ হইয়াছিল। পরাশরও আকাশ এবং বেদও প্বোকে 
সকলের পিতৃভূমি বা! [21৩7 [820 বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। বাইবেল, 
জেন্দাতভ্তা, কোরাণ এবং নামায়খঃ মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও এমন 

কথ। বিবৃত দেখ যায় না, যে *উত্তরকেন্্র” মানবের আদিজন্সভূমি। উহা 
প্ররত হইলে ভারতবর্ষ, ইরাণঃবেবিলনিয়। ও মিশরের কোনও না কোনও গ্রন্থে 



১০৪ ম[নবের আদি জন্মভূমি 

উত্তরকেন্দ্রের পিতৃভূমিত্ববিষয়ে১ কোন না কোনও অতিমত থাকিতই। 
উহার! পুর্ববদিকৃকে ( সেই পূর্বদিকই এই তারতবর্ধ ) তাহাদিগেক পিতৃভূমি 
বপিয়াছেন, পরন্ত--উত্তরিকৃকে নহে । 

পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বহু স্থানেই বলিয়াছেন যে মধ্য এশিয়ার কোনও স্থান 

(যেমন বাকৃদ্রিয়। হিন্বকুশের পাদদেশপ্রভৃতি ) মানবের আদিজন্মভুমি। 

জেন্াতস্তার লোকেরাও মেরু ও এরিয়ানা তেইজোর নাম তিত্ন উত্তর 

কেন্দ্রের নাম গ্রহণ করেন নাই। হিন্দুরাও তাহাদের বেদাদি সর্বব শাঙ্গে 

যো বা মেরুপর্বতের সানুদেশ ও ইলাকেই তাহাদের আদি নিবাদ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন, পরন্ত উত্তরকেন্দ্রকে নহে। 

বলিতে পার,উত্তরকেন্ত্ হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল ন1; কিন্তু সে কথ! সত্য নহে 
কেনন। হিন্দুর সকল শান্ত্রেই মেরু ব৷ সুমেরুপ্রদেশ ( উত্তরকেন্দ্র ) ও কুমেরু 

প্রদেশের নাম এবং অবস্থান কীর্তিত রহিয়াছে; অথচ তাহারা একথ। একবার ও 

মুখে আনয়ন করেন নাই যে, উত্তরকেন্দ্র আমাদের পূর্ব নিবাস। অন্য কোন্ 
জাতিই বা তাহ! বলিয়াছেন ? উত্তরকেন্ত্র মানবের আদি স্ৃতিকাগার হইলে 

কেন হিঙ্ষুর! সে প্রিয্নতম পুণ্যতভূমির নাম গ্রহণ ন। করিবেন? কিন্তু আমা- 

দেয় শান্্রপাঠে জানা যায় যে উহা কোনও দিন মানবজাতিদ্বার। অধিকৃত বা 
অধ্যধিত হয় নাই। বিষুখপুরাণ তারস্বরেই বলিতেছেন যে-_ 

'তেহ্যরগিরে মেরোরুপরি ব্রক্ষণঃ লভাম্। ণ 

যে যে মরীচয়োহকস্য প্রস্নাস্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্। 

তে তে নিরস্ত। তন্তাস। প্রতীপ মুপ যাস্তি বৈ ॥ ১৯ 

'অমরগিরি মেরুপর্ধবেতর উপরি ভাগে ব্রহ্মার সতা বিদ্বম।নঃ সামান্য সুর্যারশ্মি 

ব্রক্মার সত] তিন্ন অন্থান্তস্থবানকে আলোকিত করে । হুর্ধ্যষরীচি ত্রহ্গসতায় প্রবেশ 

করিলেও-্রক্গর সতাব দীপ্তিতে নিরপ্ত হইয়। বিপরীত দিকে চলিয়। যায় । 
তন্মাৎ দিত্যত্তরক্তাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি। 
লর্ধেষাং হ্বীপবর্ধাণাং মেরুরুত্তর়তে। যতঃ ॥ ২*। ৮অ। ২ অংশ 

লেই দেবপব্বন্ত মেরুর উত্তর দ্িকে মেরুপ্রদেশ অবস্থিত, উহ্থা সমগ্র দ্বীপ ও 

নব-বর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত এক|রণ তথায় সর্বদাই দিন ও সর্বদাই রাক্রি 
হুইয়। ধাকে । 



উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে ১০৫ 

এখনে বিষ্ুণপুর/ণ মেরুপর্ষত ও মেরুপ্রদেশ, এই উতয় স্বানেরই নাম 
লইজেছেন, স্থৃতরাং আমাদিগকে বুঝিতে ও মানির] লইতে হইবে যে, খষির। 
উত্তব্কেন্দ্রের কথা জানিতেন এবং তাহারা ইহাও জানিতেন যে, দেবগণের 

নিবাসস্থন মেরুপর্বত ও উহার সুদূর উত্তরে অবস্থিত মেরুপ্রদেশ, এক বস্ত 

নহে। পরন্ত মেরপর্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত । 

মেরু মধ্য মিলাবৃতম্! বায়ু 

উল্ত মেরুসনাথ ইলারৃতবর্ষ, নব-বর্ষের একটী প্রধান বর্ষ, পক্ষান্তরে মেরু 

প্রদেশ, না কোনও গণনীয় দ্বীপের অন্তর্গত এবং না উহা। কোনও বর্ষের 

অন্তরুক্ত | ইলারৃতবর্ধ বুদক্ষিণে অবস্থিত,মধ্যে উত্তর মহাসাগর ও সাইবিরিয়] | 

সুতরাং বুঝিতে ইহবে প্রাচীনতম যুগের লোকেরা উহ।র ভৌগোলিক 
বুস্তান্ত জানিতে না পারাতেই উহাকে কোনও ছবীপ বা বর্ষান্তর্গত জনপদ্ষ বলিয়া 
নির্দেশ কহেন নাই । রামায়ণও বলিতেছেন যে--- 

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ1৫৬ 
অভাস্কর মমর্ধযাদং ন জানীম স্ততঃ পরমূ ॥৫৮ 

৪৩ সর্গ কিকিন্ধাকাও। 

হে বানরচমুগণ ! তোমরা। কখনও উত্তর কুকুর উত্তরে গমন করিও না, তথায় 

হূর্যেদয় হয় না এবং আমর! কেহ উহার সীম। সরহদ্দও জানি না । 

দেখ বৈদিক খবিরাও উত্তর-কেন্ত্রকে কোনও ভৌগোলিক স্থান বলিয়। 
নির্দেশ করেন নাই, রামায়ণের যুগেও উহা একটী অপবিজ্ঞাত স্থান বলিয় 

বিশেষিত, পৌরাণিকের।ও উহাকে কে(নও দ্বীপ ব। বর্ষের গণনায় স্থান দান 
করেন নাই, কেন ? যেহেতু কোনও মানব কোনও দিন উহাতে গমন করিতে 

পারেন নাই, উহা কখনও কাহার দ্বারা অধ্যুষিতও হইয়! ছিল না। সুতরাং 
এহেন অগম্য ও অনধিগততত্ব স্থান কখনই মানবজাতির আদিগেহ হইতে 

পারে না। বলিবে যে, বহুদিন পরিতাক্ত বলিয়া কেহ আর উহার কোনও 

সংবাদ রাখেন নাই, পৌরাণিক যুগের লোকেরাও কেহ কোনও সংবাদ গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই ; কিন্তু তাহ! নহে। আমর! দেবতার। বন্ছার্দন যাবৎ 

গো বা আদিস্বর্গ পরিতাগ করিয়া তারতে আিয়। মনতুষ্যে পরিণত হইয়াছি, 

কিন্তু, তথাপি আমরা 



১৯৬ ম।নবেব আঙি জন্মাড়মি 

স্ঘোর্নঃ পিত 

*ছো।”আমাদিগের“পিতৃনূমি+”একথা। বিশ্বত হই নাই এবং মিশর ও ইউরোপ, 
বাসিগণের মধোশড বীহারা সভাতীরু, তাহারাও অদ্যাপি ভারতবর্ধকে পুর্ব 
নিবাস বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, পার্শারাও“অবিয়ানা ভেইজো”ব] আর্ধাবর্ভ 
যে তাহাদের পূর্বব নিবাসভূমি+ তাহ৷ অবগত আছেন। উত্তরকেন্দ্রের সহিত 
মানবজাতির সম্বন্ধ থাকিলে, কোন না কোনও দেশের লৌক আপনাদিগের 

গ্রন্থে উহার আদিগেহত্বনির্দেশ করিতেন। ফলতঃ কি স্ুমেরু-প্রদ্শে 

( উত্তর কেন্দ্র), অথবা কি দক্ষিণ মেরু, ইহার কোনও স্থানই এপর্যন্ত মানব 

জাতির পদদ।রা সংস্প-্ট হয় নাই, উহ্ার। অনধিগত ও অনধুযষিত ভূখগুমাত্র । 
তৎপর দেখ, ওয়ারেন আপনার উক্তির সমর্থনজনা একটী প্রমাণেরও 

অবতারণ। করিতে পারেন নাই। তিনি চৈনিকদিগের গ্রন্থহইতে তুলিয়াছেন__ 
/১10)02£ 009 01010555 5 ঠা0 2 5101121 081950171] 171010111) 

(06 হা) 01091 ৮০210) 1615 0061) 08]190 9113019-- 

11016 15911] ১0001008117) | 

29 165 01) 13 7001801599 ৮10) ৪, 17100 00010210) 00 1101) 

70৬ 10) 00]0516 016010119 1116 £62071৮6]5 01 6109 ৮৮০10. 

10000 10 10৮01595 0108 ৮1911)19 1192.৮9115 ; 2170 6179 51815 

1162155 10 (109 1১016) 212 900010960 ০198 156 0190909 01 (119 
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06 076 875 70091501201 61761] 00010 25155101)16 117 05 

17761010115 0 7621] 11007721771” 8110 99001959116 1011) ঢা 

00617 909 10 (9 10106] 910০ 05228. 

অর্থাৎ আমরা চৈনিকদিগের মধোও এইরূপ একটি স্ব্ণপর্ববতের অস্তিত্ব 
দেখিতে পাই;যাহার নাম ”কিউনলন” | কিন্তু উহ পৌরাণিকবন্ত ৷ ইহা! সচরা- 
চর মৃক্তার পর্বত বলিয়। কথিত । উহা'র উপরি ভাগেই স্বর্গ এবং তথায় একটা 
আোতম্বান্ হুদ বর্তমান । যে হ্রদহইতে পৃথিবীর চারিটী প্রধান নদী চারি বিপ- 

রীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিকে ভিন্ন ভিয় দর্শনযোগ্য ন্বর্গভূমি 
সকল বিরাজমান । এপং উত্তর কেন্দ্রে অতি নিকটে যে সকল নক্ষঞ আছে, 



উত্তরকুর পিডস্ঠমি নঠে ১০৭ 

ভ|হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় ও জেন্দএনি দেবতা বাস করেন। ইহা সকলে 
অশ্রমান করিয়। থাকেন। কেবল প্রাচীনের। নহেন, একালের তৃত্বামিগপও 
বলিয়। থাকেন ষে, উক্ত মুক্তা পর্বতের রাজধানীতে দেবতাত্রয়ের (ক্রহ্মা বিষুঃ 

শিব--1[1171ঠ ) প্রধান ব্যক্তি বাস করেন এবং চৈনিকগণ উত্তর.“দিকেক 

গগনের দিকে মুখ করিয়! তাহাকে আহ্বান করিয়া! থাকেন । 

ওয়ারেন ইহার অধাহার যে কেন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন । ইহার 
মধো এমন একটী কথাও নাই,যাহাতে উত্তরকেন্দ্রের আদ্দিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে 

পারে । ফলতঃ চীনগণ ভূতপূর্ব ভারভসন্তান, নেপালের প্রাচীন নামই চখন। 
তথাহইভে ব্রাত্যক্ষত্রিয় (১০ অ--৪৩1৪৪-__মন্ু ও মহাতারত অস্ুশাসন দেখ) 

চীনগণ হিমালয়ের পূর্ববপ্রান্তবর্তী জন লোকে গমন করাতে উহ1ও চীননামে 
প্রখ্যাতি লাভ করে। চীনগণও আপনাদিগকে ভূতপূর্বব তারতসস্তান বলিষা 
দাবিকরিয়া থাকেন। এখনও বহুসংখ্যক চীন হিন্দু রহিয়াছেন এবং তীাহান। 

রীতিমত দশম্হাবিদ্যার অগ্চনা করেন। সুতরাং তাহারা নৃতন কথা কোথায় 

পাইবেন ? 

তাহাদিগের এই মুক্তাপর্বত ও আমাদের কনকরত্রময় মেরুপর্বত, একই 
বন্ত। এই উতয্ব বন্তই দেবনিবাস, আমাদের মেরুপর্ববতের উচ্চশৃঙ্গেও 
্রহ্মাদি দেবতাজিতয় বাস করেন? ভাস্করাচার্যোর সিদ্ধান্তশিরোমণিতে বিরত 

আছে যে 

সদ্রত্বকাঞ্চনময়ং শিখর ত্রয় 

মেরো মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু। 
তেষা মধঃ শতমখজ্লনান্তকানাং 

যক্ষানপানিলশশীনপুরাণি চাক্টো ॥ ৩৬ 

সেই মেরুপর্ববতের উদ্ধ শুঙ্গে বিঞু ব্রহ্ম! ও শিবের বাসভবনত্রপ্ বিরাজমান । 
আর উহার নিয়ে সান্ুদেশে ইন্দ্র অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ও 

সুর্য্যের অষ্ট তবন বিদ্ধমান। এই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, বক্ষঃ, গন্ধরবব ও 

কিন্নরগণই (16101 09৫5 ) ব। নিয়শ্রেণীর দেবতা। আমাদের যেরু- 

পর্্বভসংস্থ বিষ্ণপদহদহইতেও চ।রিটী নদী নির্গত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে 
প্রব।হৃত হউযাছে। 



১০৮ মানবের আদি জনমত 

বিষুপদী বিষুপদাৎ পতিত। মেরৌ চতুর্ধা স্তাৎ। 
নিধভ্ভাচলমস্তকশস্তসর£সংগতা গতা বিয্নত। ॥৩৭ 

সীতাখা। ভদ্রাশ্ব, সালকনন্দা চ ভারতব্ষমূ। 

চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভল্রাখা। চোত্তরান্কুরূন্ যাত। ॥৩৮ ভুবন-কোশম্ ॥ 

গঙ্গা বিষুটপদহ্দহইতে নির্গত হইয়া আকাশ দিয়া যাইতে যাইতে 
খিশ্কম্তাচল পর্বতের উপরিস্থ সরোবরে মিলিত হইয়া চাঁরিভাগে ব্তিক্ত হয়। 

তন্মধ্যে সীতানদী ( ইয়াং শিকিয়াং ) পূর্বদিকে চীনদেশ, অলকনন্দা ( ভাগী- 
পা ) ভারতবষ? চক্ষুঃ (অকসাস) কেতুমালবর্ধ (অপোগস্থানাদি) ও ভদ্রা 

উত্তর কুরুতে বাইয়। ভিন্ন ভিন্ন সাগরে পতিত হয় )। 

স্থৃতরাং ইহা যেমন কোনও নূতন কথ! নহে, তদ্ধপ ইহাছ!র! উত্তরকেন্দ্রের 
আদিগেহত্বও সমর্থিত হইতেছে না। অবশ্ঠ বলা হইন্তেছে যে চীনগণ উত্তর- 

মুখী হইয়া ব্রন্মাকে আহ্বান করেন । কিন্তু আমরাও জানি ও বলি যে উত্তরদিকে 

আমাদের দেবনিবাস,তজ্রপ তাহারাও ভারতে থাকিবার সময়ে তাহা জানিতেন 

ও সেই সংস্কারবশতঃ এখনও উত্তরমূখী হইয়! ব্রহ্মাকে আহ্বান করেন। 
কিন্তু ভাহাতেই এই-__ 

01016) 91 

ঘে উত্তরকেন্দ্রে আকাশ, এরূপ বৃঝিতে হইবে না বৈদিকমুগে শুনোর 
নাম আকাশ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম ব। নভঃ ছি না। আদি নর্গ মঙ্গলিয়ার 
নামান্তরহ আকাশ, বোম, পুক্কর, অধ্বর, স্বঃ ও দো, এবং তকদ্ষ, পারস্য ও 

অপোেগস্তানের নামই নভ$, অগ্তরীক্ষ ও ভুবলেশক | আুভবাং চীনের। এই 4 

01091) 91০ 

শন্দে উত্তর মঙ্গলিয়ার মেরুপর্্বতশঙ্গকেই লক্ষা করির।ছিলেন। আকাশ যে 

আমাদের পূর্ধব নিবাস? পরন্ত গগন নহে, তাহ পরাশরও বলিয়। গিয়।ছেন। 
পিতণাং স্থান মাকাশং 

দক্ষিণ। দিক্ তথৈব চ ॥৬-_-৩ক্ 

আকাশ আমাদের পুর্ব পিতামহগণের আদি বাসস্থান, এবং উহা দক্ষিণর্দিকে 
( উউইপ্লকুর ) অবস্থিত । 

শত না গগন অগন্ুঃ উহ। কোনও সীঘ।ব্ক্ধ স্থানেরু পুর্ব পশ্চিমে বা 



উত্তরকুরু পিস্কৃভূমি নহে ১০৯ 

চণে উত্তরে, একপ কথিত হইতে পারে না। ফলতঃ প্রাচীন কালে 

«আকাশ”' শষ কেবল পিতৃভূমি বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। বুহদারণ্যকেও 
উহা! আদি মানব বিরাটের বাসস্থান বুঝাইতে প্রযুক্ত রহিয়াছে । 

অবণ্ত চীনেরা অনুমান করেন যে, উত্তরকেন্দ্রের নিকটবর্তী নক্ষত্রে উপ- 

দেবতারা বাস করেন। কিন্তু ইহা! হয় বৃথা অনুমান, না হয় ইহা আমাদের 

গঞ্ধর্ধাদির কথাই বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়ছে। গগনবিহারী নক্ষত্রে কি 
থকে, বা না থাকে, তাহা অষ্টচক্ষুঃ খিওছপিষ্টগণ ভিন্ন অন্য মানুষ জানে 

না, চীনেরাও জানিতে পারেন নাই। সুতরাং মাত্র এই অযৌক্তিক 

কথাটার উপর মনির করুর, উত্তরকেন্দ্রের় অ:দিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 

ইত! কল্পনা কর:ও যেন অপরধবিশেষ।  অপিচ কেবল চীনগ্ণ নহেন, 

ভূতপুর্ব ভারতসন্তান গ্রঁকদিগের মঙ্ধোও আমাছে 2 এই চারি নদীর সমুল্লেখ 

দেখা বায়। মহাকবি হোমর বলিতেছেন ফে-- 

[7112115 101101ঠি 1] 019 10159513902 ৪1] 00550011. ০ 

1855 00 12020 50001621005” 10089 216 021৮ 11160 008 

9(7৩1)5, 110 10৫ ০8011 10. 01019519 01790610179. [11100 1. 230. 

অর্থাৎ টপ্সংহ!রে নিস ন্রেত হতে এই পান নি কা সনিতোে শিয়া জমা ইচ্ডেন্ 

নামক প্রঅবণ প্রাপ্ত হই। ইহ[€ জল চারিভাগে বিভক্ত হইয়। চারিদিকে 

প্রবাহিত হইতছে। আমাদের প্রাচীনতম খগবেদেও উক্ত নদীচতুষ্টয়ের 
সন্ভন্গেখ রহিমু।ছে | 

বন্দুপন্না অপিশ্বৎ মধ্বর্ণসে। না শচতত্রঃ ॥ ৬৬২ ১ম্ 

ঘেহেতু 'পগ্ন হইতে চ!রিটী মধুদক। নদী প্রবাহিত হইয়।ছে। এই চারিটি 
মধূদ্ক। না ই---সীত।। অলকনন্দ! (গজ 1), চক্ষুঃ ও তদ্রা। 

যাহ। হউক 'গর।রেন কোনও প্রমাণদ্বারা। উত্তরকেন্ত্রের আদিগেহহ 

সপ্রমাণ করিতে পারেশই নঃই, অধিকন্তু তিনি আমাদের মেরুপর্বতের 

গ্রসঙ্গে পুবাণপ্রণেতা খবষিগণ ও শাস্্জ্ঞ লিনারমেণ্ট সাহেবকেও অকারণ 

উপহ।স করিয়াছেন । 

*[710৬ 9012709 0 17110617762 00010 12৮6 /11212 076 

(011,510) 010 ১0111 17759 1100611)00 (0৮ 005 000 0700852] 
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12861) 01 075 12110700583 27 11576 9152 11780 2 (1১6 (0176 

91011 1৯016, 12,151. 

অর্থাৎ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লিনারমেন্ট সাছেবও ইহা লিখিতে 
পারিয়াছেন ও এখনও যনে করেন যে, হিন্বুদিগের আদি বাসস্থান (ইডেন) 

অন্ত যে কোনও স্থানে হইতে পারে, কিন্তু উত্তরকেন্দ্রে নহে । 
কিন্ত যিনি হিম্দুদিগের শাস্ত্র রীতিমত অধায়ন করিয়ছেন ও উহাদের 

গ্রক্কত তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই উত্তরকেন্দ্রকে মানবের 

আদিজন্মভূমি তাবিতে পারেন না। হিন্দুরাও তাহা বলেন নাই, লিনারমেপ্টও 
হিন্দুশাস্ত্রঙ্ঞজ বলিয়া উত্তপ্কেন্দ্রের আদিগেহত্বে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন 

ওয়ারেন তৎপর্ুই বলিতেছেন যে- 
£179 505+৮ 1) 81] 01515091045 01 [11019 1116 01161 01 

11727)1011)0 15 70915069007) 21001) ৯1510) 019 76531061006 ৮ 1109 

29905, 2 ০0102211101) 021099 116 510৮ 10 1116 6216109 41 290 

3121), 0 152011)6 116 00501175101) 01 10116 11670 00770151750 

109 0179 72019809৯16 20062015 ০৮৪1-০1121£90 10) 90 11181)09 [90161 

10010106108] 16807651021 006 10651621993 109 1)811৮9 1181 11 

1125 0105 109.315 2) 165211051১5 52, 

“লীনারমেণ্ট ইহাও বলেন যে, ভারতবধে যত পৌর!ণিক কাহিনী আছে, 
তৎসমুদায়েরই এই একটী সার্বভৌম মৃত যে মানবজাতির আদি শিবাস 
মেরুপর্বত । যে মেরুপর্বতে হিক্তুদিগের দেখতাগণের ব!সতবন সকল 

অবস্থিত, যে দেববাসভবনশ্রেণী আক:শকে পৃধিবার সহিত একক্র 

করিয়াছে। 

প্রথমতঃ দেখিতে গেলে পৌরাপিকের। মেরুপব্বতের যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা নিতান্তই অত্যুক্তিপরিপুর্ণ, তৎপর উহার মব্যে যে সকল পৌরাণিক 
কাহিনী আছে;তাহা। কোন যুক্তিবার্দী এতিহ।সিক ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করিতে 

পারেন না! উক্ত কাহিনী সকল সর্বথাই ভিত্তিপরিশৃগ্ত 1” 
কেবল পাশ্চাত্য পঞ্ডিত ওয়ারেন নহেন, একজন মান্দ্রাজনাসী ছেশীয় 

্রান্টীনও উপহাসচ্ছলে বলিয়!ছেন যে-- 
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11) 1176 17261 0 798015 ০01 08101000510 15 006 £01061 
[1000৮ 11910, 1010 97501 00205, আ1)0 £2৮6 31018 

৮/011061110] 2000012৮ ০1 0109 802159106 ০16 11060 70৮ 00611 
9005, ]11997 21180. 1081৮911009 9001153+ 9 01119 1105 911 
09169, 701 1) 2.00113910)01]1 07 01111007617, 

*হিন্দুদিগের মতে জন্ুন্বীপের ঠিক্ক নাভিদেশে ধা মধ্যস্থলে স্বণ্যয় 
মেরুপর্ধ্বত বর্তমান । ফলতঃ হিন্দুর উহার আরও যে কত কি আশ্চর্যজনক 

বর্ণন। করিয়াছেন, ইহা! পৌরাণিকদিগের অতিমাত্র অতিরঞ্জনবিশেষ। 
পৌরাণিকেরা যে সকল বৃথ!আড়ম্বরপূর্ণ কাল্পনিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 
উপকথাবিশেষ, উহা। কেবল শিশুদিগেরই মনোরঞ্রন করিতে পারে ।” 

হা আমর! বহু পুরাণের বনু বর্ণন! কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত বলিয়া 

মনে করি । কিন্তু উহার যে কোনও প্রকৃত ভিত্তি নাই, উহাতে যে বুহৃৎস্ুগণের 
সমাদেয় কোনও প্রত্বতত্বও নিহিত নাই, একথা বলা ঠিক নহে। 

মেরুপ্রভৃতি পর্বতে নানা রঙ্গ ও শ্বণরৌপাদি পাওয়া যাইত, তজ্জন্ত 
খাষিরা উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে উহাদিগকে «“কনকরত্রময়), বলিয়াছেন, ইহাতে 

কোনও অপরাধই হয় নাই । তৎপর পৌরাণিকের! যে উহাকে দেব-নিবাস ও 
স্বর্গভূমি এবং মানবের আদিগেহ বলিয়াছেন, উহার একটী বর্ণও অসত্য 
বা প্রহেলিকাময় নহে । দেবতারা পারলৌকিক, ন্বর্গট! পারলৌকিক, 
এই সকল কথা যথন শ্হামহোপাধ্যায় হিন্দু পণ্ডিতেরাই বুঝিতে 
পারেন না ও পারেন নাই, তাহাতে অহিন্দ্ু বাইবেলবিনোদী খ্রীষ্টান 
জাতা উহার কি বুঝিবেন? পুরাণের যে আক।শখণ্ড দেব-নিবাস 

ও পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত, মে আকাশ শুন্য গগন নহে, পরন্ত “মঙ্গলিয়া,” উহা 

মেরুপর্্বতস্থ আদি স্ৃতিকাগার। ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্রক্ষষশেখর মেরশঙ্গে বাস 
করিতেন, অন্যান্য দ্বেবগৃহ সকল মেরুপর্বতের সানুদেশে শ্রেণীক্রমে সন্নিবিষ্টঃ 
উক্ত মেরুপর্ত আব!র পৃথিবীর মৃত্তিকাসংলগ্ন, ন্ুুতরাং পৌরাণিক 
বর্ণন। সব্বথাই সুসঙ্গত ও অকাল্লনিক। আমরা অতঃপর যথাস্থানে 

দেখাইব যে, এই মেরুপর্বতই (আলটাই পর্বতই ) মানবের আদি জন্মভূমি 
এবং আমাঁদিগের পূর্ব পিতামহ ব্রক্ষা, বিষ, শিব ও ইন্ত্রাদি দেবগণ 
তণায়ই বসবাস করিংতুন | 
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যাহা হউক যে ্রীষ্টান ভ্রাতা পুর(ণসমূহের প্ররুত বর্ণনা বুঝিতে না 
পারিয়াও উপহাস করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন এবং পুক্র 

পৌত্রার্দিক্রমে করিবেন_-তিনি কেমন করিয়া বাইবেলের এই অযৌক্তিক 
কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া! জর্ডনের জলে বম্প প্রদান করিশেন, আমাদিগের 

তাহাই সান্নয় জিজ্ঞান্ত । বাইবেলের একত্র বিবৃত আছে যে-_ 

মোজেছ সিনারপর্ধবতে সদাপ্রভৃ ঘা খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, 
সদাপ্রু তাহার নিরাকার আওঙ,ল দিয়! প্রস্তরের উপর বচন পিখিয়া দেন। 

সদাপ্রহ্থ বাঘের মতন ঝোপের আড়ালে জুকাইয়া! থাকিতেন। অন্য কেহ 
খোদার দেখা পাইত না ও তথায় যাইতে অনুমত হইত না। 

খ্রীষ্টান ভ্রাতা কেমন করিয়। ইহা! গলাধঃকরণ করিতেন ও করিতেছন ? 

ফলতঃ বাইবেল অপেক্ষা বারু, বিঝু» মার্কগেয় ও মব্স্তপ্রভৃতি পুরাণ 

প্রাচীনতম । চীন ও ইঘীওপিয়ানগণ (যবনগণ ) তান্ত্রিক যুগে তাস্ত্রিক-ধর্শা 

জইম্ব| ভারত পরিত্যাগ করেন ? সুতরাং এহেন প্রাচীনতম পুরাণে কিছু কিছু 
কান্পনিক বা মিথ্যা বিবৃতি থাক৷ কেন অসম্ভব হইবে। কিন্তু আমরা উপরে 

বাইবেলের যে অংশ অধ্যাহৃত করিয়াছি। উহ! কি মূলতই মিথ্যা নহে? যদি 

এত মিথ্য। সত্বেও বাইবেল স্পর্শযোগ্য হয়, তাহ! হইলে পুরাণগুলি কেন 

বর্জনীয় হইবে উহাহইতে সার আকর্ষণ করিয়া লইতে হইবে। 

আর মেরুপর্ববত যে প্রকুত তোৌগোলিক বন্ব ও দেবনিবাস, তাহা? ভূততপূর্বব 
ভারতসন্তান গ্রীকপ্রসৃতি জাতির গ্রন্থে ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং ওয়ারেনই 
ভাহার গ্রন্থে এই কথাগুলি তুলিয়াছেন। 

[1 71010706 41105 ৮৮6 11269 0111 [116 03765] £00% 01 71610, 
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(10 50106 1802 (62005 8101 2) ঠিস৪ঠাাকাত। ৯1 00]5]। 0 ঠাপা 
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প্ু719 0010 6য0১121 005 02558669 12) 0010105 01005, 

স19101) 1129 50 0:0009190 ০001820091)6950155 2)61611) 009 00]60% 

7:610169918600 119৩ 01179 01706 15 ৫15071160 25 75961021)11176 & 
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বছদিন পুর্বে ক্র,জার সাহেব দ্বেখাইয়াছেন যে গ্রীকসাহিত্যেও একটা 
“মেরোসত পর্বতের সমুল্লেখ আছে' যাহা হিম্টুদিগের মেরুর স্থানীত্স। এবং 

কি হিন্দু ও কি গ্রীক, প্রত্যেক জাতিই উক্ত মেরুপর্বতকে পৃথিবীর *নাভি” 
বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন ।।মৈশরগণও একটী “ম্মেরেই” ব। “মার” এবং এশি- 

রিয়ানগণও একটী “মেরুখ” পর্বতের নাম অবগত আছেন । এবং ভাহাদিগের 

সকলেরই এই বিশ্বাস যে উক্ত পর্বতহইতে দেবরাজ ইন্ তাহার দৈববাণী 
গুনাইয়া থাকেন। সুতরাং মেরুপর্বত ঘে ভৌগে।লিক ও এ্রতিহাঁসিক মূর্ত 

পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। কফলতঃ ভূতপূর্ববভারতসন্তান 
গ্রীক ও অস্থুরগণ ভাবতহইতেই এই পৈভৃক এ্রতিহা লইয়। &ঁ সকল দেশে গমন 

করিয়াছিলেন। কুইনটাস কাটিয়াসের গ্রশ্থেও এই তাবের কথ। রহিয়াছে । 
টীকাকার উক্ত গ্রন্থের ব্যাথ্য। বিষয়ে নান কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কবিলেও 

ইহা স্থির হইয়াছে যে, উক্ত মেরুপর্বত দেবগণের আবাস স্থান এবং উহারই 
নামান্তর *নাভি”। এবং উহা! নানাজাতীয় মণিম।ণিক্যের আকরভূমি ? 
স্থতরাং ওয়াবেনই হিন্ুপৌরাণিকগণকে অকারণ গ্লোধারোপ করিয়াছেন? 
ওয়ানেনই স্থলান্তরে বলিতেছেন যে-__ 
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“আমরা। যে মুহুর্তে বলি যে, হিম্তুর্দিগের শাস্ত্র এবং কিংবদন্তী অনুসারে 
মানবজাতি মেরুপ্রদেশহইতে আসিয়াছে, সেই মুহুর্তেই প্রশ্নের উত্তর 
দ্বেওয়ী হইয়া গেল। ফলভঃ মানবের আদিজন্মভূমিই (15৫97019183) 

ইলাবতবর্ষ, সুতরাং উহ! উত্তরকেন্দ্রে হইতেছে” । 

কিন্ত ইহ! প্রকৃত সংবাদ নহে। হিন্দুগণের সৃকজ্স শ্াস্ত্রহ ইহ] ঘলিয়াছেদ 
৯৫ 
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এবং কিংবদস্তরীও এইরূপ যে, মানবজাতির আদিন্তিকাগার মের ও 

তথাহইতেই তাহার পৃথিবীর সকল দিকে যাইয়া ছড়ায় পড়িয়াছেন ; 

ইহা! সম্পূর্ণই সত্য, কিন্তু সে মেরু উত্তরকেন্দ্র নহে, পরন্ত উহা। ইলারৃত- 
বর্ষস্থ মেরুপর্বত। হিন্কৃদিগের [09010 ব! আদিগেহ ইলাবুতবর্ষে বটে, 

কিন্ত সে ইলাবৃতবর্ষয এশিয়ার মধ্যস্থলে, পরন্ত উত্তরপ্রান্তস্থ উত্তরকেন্দ্রে নহে। 

আমর বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ওয়ারেন সাহেব উত্তরকেন্দ্র মেরু ও 

ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্বতকে এক ভাবিয়! এই ত্রমে পতিত হইঘছেন। ফলতঃ 
উত্তরকেন্দ্রের নামান্তর মেরু বা সুমেকু প্রদেশ, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষস্থ 

যে পর্বতসান্রদদেশে আদি মানব হিরণাগণ্ভ বা বিরাট, প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন 
উহার নামও মেরু বা স্ুমেরু পর্বত । উক্ত মেকুপ্রদেশ ও এই মেরু পর্বতে 

বন্ধ প্রভেদ। 

মেরুমধ্যয ইলারৃতম্। বাঁমু 
ইহার অর্থ ইহাই যে ইলানৃতবর্ষের মধাস্থলে মেরু ব1 মেরুপর্বত। এই 

মেরুপর্বত-সনীথ ইলামৃতবর্ষ আশিয়ার মধ্যস্থলে এবং ইহা। নব-বর্দের একটি 
প্রধান ও প্রত্বতম বর্ষ, পক্ষান্তরে মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্র একী অনধিগম্য 
ও অনধ্যষিত পতিত ভূমি, ধাহার নাম, বর্ষ ও দ্বীপগণনার মধ্যে গৃহীত হয় 

নাই। ওয়ারেন হিন্দুশান্ত্র ভাল করিয়। বুঝিতে না পারাতেই তাহার এই 
প্রমা্দ ঘটিয়াছে। তিনি তাহার গ্রন্থে নিরপরাধ ম্যাসে সাহেবকেও 
অকারণ দোষারোপ ক্দিয়াছেন-__ 
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অর্থাৎ মিঃ ম্যাসে সাহেবের এ পরিগণন। ও সিদ্ধান্ত অতীব ব্যাহত, ধে, তিনি 
মানবের আদিজন্প্ডুমি (01121)0 )কে মেরুপন্াতে অবস্থিত এবং উত্তর 

কেন্দ্রকে “মেক” এই স্বতঙ্থ নামে সংস্চিত করিয়াছেন । 

কিন্ত আমরা দেখিতেছি যে ম্যাসে সাহেবই হিন্দ্শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য 
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বোধে সমর্থ হইয়াছিলেনঃ ম্যাসের একট কথাও ভ্রান্ত নহে। উত্তরকেন্দ্রই 
মেরু বা মেরুপ্রদেশ--তথায় মেরুনামে কোনও পর্বত নাই, পক্ষান্তরে 
ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্বতই মানবের আদিজন্মভূমি। ওয়ারেন নিজে না 
বুঝিয়া ম্যাসেকে অকারণ দোষ দিয়াছেন। আমর প্রাচীন গোলার্ধের যে 
মানচিত্র দিয়াছি, সকলে তদ্র্শনেও জানিতে পারিবেন যে মেরুপ্রদেশ ও. 
মেরুপর্বতের অবস্থান এইরূপ বটে.। 

উত্তরকেন্দ্র ব। উত্তর মেক্ুপ্রদেশ 

উত্তর মহাসাগর 

১। উত্তরকুরু-বর্ষয (উত্তর সাইবিরিয়া )। 

২। তপোলোক (মধ্য এ )। 

৩। মহলেশক (দক্ষিণ এ 01 
৪1 ইলাবৃভবর্ষ ( মেরপর্ধ্বত-ম্ধ্য ) 

৫। হরিবর্ষ ( তাতার )। 

৬। কিম্পুরুষবর্ষ ( তিব্বত )। 

৭। ভাঁরতবধ 

৮। চীন ব। ভদ্রাশ্বব্ 

৯। কেতুমালবধ ব৷ তুরুক্ষ, পারস্থ, আফগানি স্থান। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা যে এই ভৌগোলিক সংস্থান লিপিবদ্ধ 
করিলাম, ইহার প্রমাণ কি ? 

প্রথম প্রমাণ-_সাধারণ মানচিত্র । মানচিত্রের সব্বোততর অংশেই 
উত্তরকেন্্র বা মেরুপ্রদেশ, এবং পক্ষান্তরে মেরুপর্বত ব! আলটাই পর্বত 

বর্তমান মঙ্গলিয়ার মধ্যগত। মঙ্গলিয়া আশিয়ার ঠিক ষধ্যস্থলে অবস্থিত, 
এবং উহা ও পুরাণের ইলাবুতবর্ষ অভিন্ন বস্ত, এবং উক্ত ইলাবতবর্ষে বা 

ইলাতে সংস্থত বলিয়াই-মেরু-পর্বতের নামান্তর “ইলাস্থায়ী”। এই 



১১৬ মানবের আদি জন্মসুমি 

*ইলাস্থায়ী” নামের বিকারেই বর্তমান “আলটাই” নাম বুৎপাদ্দিত ॥ 

এবং উহা ইলারৃতবর্ষে আছে বলিয়াই মহষি বামু বলিয়া গিয়াছেন-_ 

মেরুমধ্য ম্ ইলাবৃতম্ 

ইলাবৃতবর্ষ-মেরু-মধ্য ( মেরুপর্বত হইয়াছে মধ্যে যাহার), স্থৃতরাং ইলাস্থায়ী 

পর্বত ও সেরুপর্বত এক, এবং বর্মন মানচিত্রে আলটাই ( ইলাস্থায়ী ) 
পর্বত মঙ্গলিয়াতে আছে বলিয়াই ইলারৃতবর্য ও মঙ্লিক়ার একতা ও 

অভিন্নত্ব সির ও স্বীকূত হইতেছে । আমরা যথাসময়ে এ বিষয়ে আরও 

অনেকপ্রমাণপ্রদর্শন করিব। ওয়ারেন ইহার পরও অকারণ বলিয়াছেন যে-_ 
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অর্থাৎ আমর] হিন্দুপুরাণসমুহের মধ্যে একথা বহুস্থলে দেখিয়াছি যে, 
পৃথিবী গোল, এবং মেরুপর্বত উহ।র নাতি, অথবা শেষপ্রান্ত (1১০16), 

কিন্তু ওয়ারেনের এ ধারণ। অলীক । কোনও হিন্ুপুরাণেই একথা নাই 
যে. নাতি ও পোল এক বন্ত। ফলতঃ যে প্রকার দেহের মদ্বাস্থালে নাভি 

(নাই) থাকে, তদ্রপ-_-আশিয়ার ঠিক মধাস্থলে অবস্থিত ইলারতবর্ষ ব৷ 

ইলাবৃতবর্মস্থ মেরুপর্ববতকে “নাভি” বল! হইয়াছে । কিন্তু উহা পৃথিবীর উত্তর 
প্রান্তে অবস্থিত নহে, পরন্ত গোলকের ঠিক মধা দিয়। একটা কান্ঠিকা উহার 
উতয় প্রান্ত তে করিয়া বাহির হইলে, বুঝিতে হইবে যে. উক্ত কাঠিক! 

মেক্ু ব। স্গুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ ভেদ করিয়াছে । উত্তঞ্চ 

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কাররিত্বা ত দারবম্। ৩ 

দণ্ডং তন্মধ্যগং মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতমূ | ৪ 

জ্যোতিষোপনিষত্প্রকপণ--ূর্যযপিদ্ধান্ত | 

কিন্ত সে কাঠিক। উক্ত গোলফের নাতি স্পর্শও করিতে পারে না। এই 
মেরুপ্রদেশ ও কুমেরুগ্রদেশ উভয়ই [১০1৩, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষ ব। ইলারতবর্ষস্থ 

মেরুপর্ববত 2০015 নহে, পরক্ত উহ] *নাভি” পদবাচ্য | 
তবে কেহ ওয়াবেনের পক্ষ হইয়। এ প্র করিতে পাবেন 
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যে ইলারৃভবর্ধকে ( যাহাতে মানবের আদি জন্মভূমি প্রতিষ্ঠিত ) 

[০19 বা পৃথিবীর প্রাস্তসংস্থিত বলিয়াছেন, (1715 7:092719170 

৮729 11917172710 ৮725. 11167651078 5৪1 119 [016 ) ইহা! ত ভূল নহে, 

কেননা বৈদিক খধিরাও ত ইলাবৃতকে সকলের উত্তর সংস্কৃত বা পৃথিবীর 
শেবসীমা বলিয়াছেন, তাহ হইলে মানবের আদিজন্মভুমিও উত্তরকেন্ত্র 
হইবে না কেন? উহাও ত পৃথিবীর শেষ উত্তরে অবস্থিত । 

এতদ্ বৈ ইলায়াম্পদং 
যছুত্তরবেদী নাতিঃ। এতরেয় ব্রাহ্গণ__-১-_-২৮। 

অর্থাৎ এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ( ইলায়াত্বা পদে বয়ং নাত1 পথিব্য। অধি। জাতবেদে! 
নিধীমহি। অগ্নে হব্যায় বোঢবে । ৪1 ২৯স্ । ৩ম) বন্ধনীমধ্যগত এই খকের 

মধাগত *ইলায়াম্পদং” এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়। বলিলেন যে-_ 

(যৎ্) যে স্থান পৃথিবীর (উত্তরবেদী ) শেষ উত্তরসীমা, ও যে স্থানের 

নামাস্তর (নাতি ) “নাই”, তাহাই ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ। অন্ত মন্ত্রও 

বলিতেছেন যে__ 

পৃচ্ছামি তব! পরমস্তং পৃথিব্যাঃ | শুরু য্ছুঃ 1 

৩৩অ--৬১। খগ বেদ--৩৫-১৬৪---১ম। 

ইয়ং বেদিঃ পরো অস্তঃ পৃথিবাঃ ৷ ৩৬ 

পৃথিবীর শেষ সীম! কি? এই বেদীই পৃথিবীর শেষ সীমা। কৃষ্ণ যন্ুঃ 
বলিলেন যে-_ 

এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদী । ইতি শ্রুতেঃ ২-৬-৪। 
পৃথিবী বা! ভূমগুল এই পরিমাণ-বিশিষ্টঃ যে পর্য্যন্ত বেদী বা ইলা প্রসারিত। 

তাহা হইলেই জান৷ গেল যে বেদ ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর শেষ উত্তর 

সীমা বলিয়। জানিতেন। উক্ত ইলারতবর্ষেই মেরুপর্বত, অতএব ওয়ারেনে র 
কথাই ত ঠিক? 

না তাহা নহে। প্রথমতঃ মেরুপ্রদেশ পৃথিবীর সর্ধবোস্তরে অবস্থিত, 

আর মেকপর্বত, ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থিত। সে ইলারৃতবর্ষও এশিয়ার ঠিক 
মধ্যস্থলে বিছ্ধমান। যদাহ বামুপুরাণম্-- 
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বেছ্দ্ধং দক্ষিণে ভ্রীণি বষধাণি ভ্রীণি চোতরে | 

তয়েমধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃভম্ ॥ ৩২ 

তত্র দেবগণাঃ সর্ষে গন্ধব্বোরগরাক্ষসাঃ। 

শৈলরাজে প্রযোদত্তে গুভাশ্চাঙ্গরসাং গণাঃ ॥ ৫১ 

স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভূবনৈ ভূতিভাবনঃ। 

চত্বারো যস্ত দেশ। বৈ নানা পার্খেষধিঠিতাঃ ॥ ৫৬--৩৪ অ। 

অর্থাৎ বেদী বা পৃথিবীর শেষ সীমা “ইলা”, উহার দক্ষিণে তিনটী বর্ষ ও 

উত্তরেও তিনটী বর্ষ, & ছয়টী বর্ষের ঠিক মধাস্থলে বেদী ইলারৃভবর্ষ, উহার 

মধো মেরুপর্বত | উল্ত মেরুপর্দতে বিশ্বে সাধা ও আদিত্যাদি সর্বদেবগণ, 

গন্ধররব, নাগ, রাক্ষদ ও অপ্পর। সকল বাস করেন। উক্ত মেরুপর্দ্বত অন্তান্ঠ 

ভুবনসমূহদ্বার! পরিবৃত, উহার নান। পার্ে আরও চারিটা দেশ অবস্থিত। 

এই মেরুপর্বতই ভূত বা মন্থুষা, পন্ড ও পক্ষি-প্রভ্তি প্রাণিসমূহের 

ভাবন” বা উৎপত্তিস্থান। 

উত্তর মেরুপ্রদেশ 

্ উত্তর মহাসাগর 

১। উত্তর কুকু-বর্ষ- | দিব বা জ্িদিব। 
২। হিবুণায়-বষ ূ 
ছি ১ম জনপ্দ্ 

2 ণ্ট বেদী বা ইল। ৪ ৮ 

খু | ( মেরুপর্ববত ) ্ 
খত চি ১: 
হা 21 বতশ্বধ ৯ চ 

১। হরিবর্য 

২। কিম্পুরুষবর্ন বৃ ২য় জনপদ । 
৩। ভাবুভবর্ম 

স্তনাং ধাহাব। “মেন” এই নামগত সামাবশতঃ মেরুগ্রদেশ ও মেক 
পর্ধতরকে এক ভাব্যাছেন ও এখনও ভাবিতিছেন। কাহার অন্রান্ত নহেন। 
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দেখ মেরুপ্রদেশ পৃথিবীর সর্ববোত্তরে, আর মেরুপর্বত, আশিয়ার ঠিক 

মধ্যস্থলে বর্তমান । মেকুপ্রদেশ অগমা ও অনধুযুধিত, অ।র মেরুপর্বত সর্বজন 

পরিজ্ঞাত ও দেবনিধাস । মেকুপ্রদেশের নিকটে কোনও বর্ষ নাই, আর” 
মেরুপর্বত সন!থ ইল।রত বর্ষের উত্তরে--ভিনবর্ষ ও দক্ষিণে তিনবর্ষ, পুর্ব ও 
পশ্চিমে অপর ছুইটি বষ?স্থতর।ং কখনও এতছু ভয়ের অভিন্রত্ব হইতে পারে না। 

অবগ্ত ইলাধতর্য বা ইলার পদকে বেদ পৃথিবীর শেষ উত্তর সীম। 
বলিয়াছেন। কিন্ত ইহার হেতু এই যে, অন্িপূর্বের ভূঃ, ভুব$। স্বঃ, এই তিনটা 
ভিন্ন লোক ছিল না! উত্তর কুরু, হিরণ্য়ক্য ও রমাক বর্ষ (সমগ্র সাই- 

বিরিয়। ) ছিল না, এ সময়ে উত্তর মহ!সাগর ইমারত বর্ষের উত্তর প্রান্তভূমি 

বিশৌত করির। আক্ষালন কপিতঠেছিল। যে প্রকার ইউরোপীয়গণ 

অ:টলান্টিকের পার নাই বলিয়। মনে করিতেন) আমরাও তদ্রুপ উত্তর মহা 
সাগরকে অপার ভাবিতাম, তজ্জন্যই তদানীন্তন খষিরা ইলারৃত বর্ষ বা ইলার 
পদকেই পৃথিবার শেষ উত্তর সীমা বলিয়। নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। সুতরাং 

যে ইলাবৃতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর শেষ সীম1 ছিল, তাহা উত্তরকুরুপ্রভৃতি বর্ষ 
ব্রিতয় স্থলে পরিণত হওয়।র পর, সকলের মধ্যে পড়িয়া “নাতি” নামে সমলঙ্কৃত 

হইয়। গিয়াছে । থুব সম্ভব মেরুপ্রদেশস্উহার বহুকালপরে স্থলে পরিণত হওয়ায় 

এবং তথায় মনুষা যাইয়া উপনিখিষ্ট হইতে না পান্রায়, উহাকে কেহ দ্বীপ 

বর্ধাদির অন্তর্গত করেন নাই । সুতরাং এহেন অর্ধাচীন 'মেরুপ্রদেশকে 

পবিত্র আদিগেহ বলিয়া নির্দেশ করা সুসঙ্গত নহে । উহা আদি গেহ হইলে 

জগতের আদি গ্রন্থ বেদসমূহ 

গোনঃ পিতা জনিত। নাভিরক্র 

আদি স্বর্গ দ্যোই আমাদের পিতৃভূমি, উহ।ই জন্মস্থান, ও উৎপত্তি স্থান 

(নাতি ) একথা বলিতেন নী। পুরাণসমূহও উক্ত যেরুপর্বতকে 

“ভূতভাবন” 

ভূতগণের উৎপত্তিষ্থান, বণিয়। নির্দেশ করিতেন না, পরস্ত আদিগেহস্থলে 
মেরুপ্রদেশেরই নাম লইঙেন। ওয়।রেন স্থানাস্তরে বলিয়াছেন যে-_ 

21676) (1901) 9110৬ &১2 09217117906 010 101018৮ 25610- 
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আমরা এই স্থানে পূর্বকালীন জ্যোতির্বিদ্গণের একটা মু্বস্থত্র দেখিতে 
পাই ঘে, স্থষ্টির আদিসময়ে ভূমগুলের মেরু বা কেন্দ্র উর্দ ছিল এবং নক্ষত্র 
সমৃহ উহার চতুর্দিকে লন্বরেখার স্ায় ভ্রমণ করিত। 

এ অতি সত্য স্থা। এখনও লোক সকল উত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থলে 

(ঠিক কেন্দ্রে কেহ পছছিতে পারেন নাই) সুর্য্য ও নক্ষপ্রসমূহকে কুলাল-চক্রের 
যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়! থাকেন। আমাদিগের পৌবাণিকগণও উহা 
অনবগত ছিলেন ন]। 

কুলাল-চক্র পর্বস্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ | 

করোতাহস্তথ! বাত্রিং বিশুঞ্চন্ মেদিনীং দ্বিজ ॥ 

বিষুণপুরাশ ২৭--৮অ---২ অংশ । 

এই স্ুর্ধযাই পৃথিবী ছাড়িয়া কেন্দ্রভূমিতে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া 

দিন ও রাত্রি করিয়া থাকে। 

কিন্তু ইহাতে উত্তরকেন্ত্রেরে আদি-গেহত্ব কিরূপে সংসিদ্ধ হইতে 

পারে? ওয়ারেন কেন এই অপ্রাসঙ্গিক বিবযের রথ! অবতারণ। করিয়াছেন, 

তাহ তিনিই জানেন। যাহা হউক আমর! একদিকে (বদাদি প্রামাণ্য 

শান্স-সমূহে মের-পর্বতের আদি-গেহহ সংসিদ্ধি-বিষয়ে বহু অকাট্য প্রমাণ 

দর্শন ও পক্ষান্থুধে ওয়াবেনের উক্তি-পরম্পরায় অযৌক্তিকভ1 লক্ষা করিয়। 

উহার মতের অনুমোদন ও অন্ুবর্তনে ক্ষান্ত থাকিলাম । ফলতঃ বাযুপুরাণের 

মেরুমধ্যম্ ইলাবতম্। 
এই্ট লংকোর প্রক্ুতার্থ বুঝিতে না পারিয়াই ওয়ারেন প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন । 

পর্মার্থ 5১ এই মেরু অর্থ মেরুপর্ববত, পরন্ত উত্তর মেক নহে । আর নববধে র 

প্রধান বর্ষ ইপগৃত৪ দ্বীপ ও বর্সসনূহের গণনার বাহির উত্তরকেন্জর হইতে 

পালে ন।। 



উত্তরকুর্ধ গিতৃভুমি নছে ১২১ 

পাঠক যদি উত্তর কেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ (101৮ 2012) মানবের আদি 

জন্মভূমি হয় এবং তথায়ই তোমরা আদি দেবনিবাস ইলাবৃতবর্ষকে স্থাপন 
করিতে চাহ, তাহ! ভইঈলে কি বেদবাক্য মিথ্যা হইয়া মার না? কুষ্ণযন্ুঃ 
বলিতেছেন যে--প্রাটানবংশং করোতি দেবমন্ষা নিশো ন্যভজন্তু, গ্রাচীং দেবা 

দক্ষিণা পিতরঃ, প্রতীচীং মন্ুষ্যা, উদীচী রুদ্রাঃ | ৩৬০প 

দেবৃতা ও মন্তয্যেরা চারিদিকে যাইয়া প্র।চীনবংশের পত্তন করেন। দেবতারা 
পূর্বদিকে বম্মায়, পিতুলোকবাসীরা দক্ষিণে ভারতবর্ষে, মন্ুষ্যেরা পশ্চিমে ও 

রুদ্রেরা উত্তরদিকে গনন করেন। তাহা হইলে রুদ্রের! স্বর্গত্রষ্ট হইয়া কোথা 

গিয়াছিলেন ? উত্তরমেরুর উত্তরে আর স্তন কোথায়? 

অতঃপর আমর ভারতভূষ। শ্রদ্ধে ব্লবন্তরাও গঙ্গাধর তিলকমহোঁদয়ের 

মতের নিরসনে প্রয়াস পাইব। তিনি তাহার 41060 ৩৩ 75 0059 

৪৫৪5” নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন ষে-_ 
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“বহুসংখ্যক বিজ্ঞানবিৎ মনীধী ইহ। এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, «উত্তর 

কেন্দ্র” বা ভৎসন্নিছিত কোনও স্কান মানবের আদি-জন্মভুমি। কেননা তাহারা 
গবেষণাদ্ধারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত উত্তৰকেন্দ্রেই বা উহ্বার নিকটে 

সর্বাদৌ উদ্বিদু 'ও জন্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। আমিও বিশ্বাস করি 

যে ইহা আনরা অতি সন্তোষজনকরূপেই সপ্রমাণ কবিতে পারিব। কেন 

না আর্ধাদিগেব পুণাতন গ্রন্থ বেদ ও আভেস্তা পুস্তকে ইহার প্রধাণ আছে। 
এবং আমরা উক্ত প্র্থসম্হদ্বারা ইহাও অপ্রমাণ করিতে পারিব যে আধ্যজাতির 

'আদিনিবান স্টন্কু উচ্চবকেনেেব কাছাকাছীই কোনও স্থানে ছিল" 
ক আমলা | তল অঙ্তদহমন গন আদি আন্ত পাঠ কবিল। বুঝতে পারিসাছি 



১২২ মালধের আদি পন্মভূসি 

ষে, তিনি তাহার আশা ফলবতী করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমতঃ পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় আশ্বস্ত হইয়া! তুল করিয়াছেন, দ্বিভীয়তঃ তিনি বেদ ও 

জেন্দাভান্তার নাম লইয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কেন? 

পাশ্চাত্য মনীষীরা মনে করিয়। থাকেন ষে ভূগর্ভেব অবস্থা পর্যবেক্ষণ 

করিলেই কোথায় সর্ব্বাদৌ বৃুক্ষলতাদি ও মন্ুয্যাদি জীবজন্তর উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহা জানিতে পারা যার । কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। মহাকবি ভবভূতি 
বলিয়াছেন যে-_ 

পুরা ধত্র শ্রোতঃ পুলিন মধুন! তত্র সরিতাং 

_ বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরহাম। 

পূর্ধ্বে যেখানে নদনদীর প্রবল স্রোতঃ ছিল+ তথায় এখন পুলিন হইয়াছে, 

যেখানে নগর নগরী ও পাহাড় পর্বত ছিল'ভাহা! এখন উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগরে 

পরিণত হইয়! গিয়াছে । যেখানে অসংখ্য বৃক্ষরাজী ছিল, তথায় এখন একটাও 

গুল্ম নাই, আর যেখানে একটাও গুল্সলতা৷ ছিল না, সেই স্থান এখন গহন 
অরপ্যানীতে পরিণত, যেন সকল ওলট পালট হইয়া গিয়াছে । 

আমরাও ভূয়োদর্শন এবং বিবেকবলে ইহা মনে করিতে ও বলিতে সম্র্থ 
এবং অধিকারী ষে প্রায় বিশ পঁচিশলক্ষ বৎসর পূর্বের যে স্থানে মানবজাতির 

আদিপিতামহ প্রাদৃভূত হইয়াছিলেন, সে স্থানের অবস্থা আর পূর্বের মত নাই ও 
থাকিতেওপারে না । ভূগর্ভে নক্তন্দিব কত অগ্ধযৎপাত,কত নিপ্লব ও কত ভূকম্পনাদি 

হইয়! নীচের বন্ত উপরে, উপরের বস্ত নিয়ে, এক পার্খের বস্তু পার্্ীস্তরে চালিত। 

ক্ষিপ্ত,উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে যে উহ্বাহ৯তে কেহ আর 
ইহা! অবধাঁরণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না যে এই স্থানই আদি শৃতিকালয়। 

যদি প্ররুতিদেবী একটু শান্তশিষ্ট হইতেন, পরীক্ষকগণ পরীক্ষীকরিতে বেগ পাইবে 
আমি একটু প্রশাস্তভাব ধারণ করি, তাহা! হইলে বুঝিতাম ও জানিতাম ষে 

বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষা সর্বদা! সন্তোষজনক ও বিশ্বাসা। তৎপর তাহারা যে 

সকল স্থানই খু'ড়িয়া দেখিয়াছেন বা দেখিতে সমর্থ ₹ইয়াছেন তাহাও নহে। 
তাহার! যে স্থান খ.ড়িয়! দেখিয়াছেন, হয় ত উহার অর্ধ হম অস্তরে এক সর্বা- 

পেক্ষা প্রাচীনতম উদ্ভিদ্দেহ ব| জীব-কস্কাল বসিয়৷ হাসিতেছে, আর উহার! 
কোনও সাধারণ ক্র্রশগীন বন্ক লইয়া মনে করিয়াছেন ষে ইহাই সর্বাপেক্ষ! 



উত্তরকুরু পিতৃভৃমি লন্ে ১২৩ 

প্রাচীনতম বস্তু । আঁর মান্ষের খনন-যন্ত্র যে পৃথিবীর গভীরতম স্থান পর্ান্ত 
খনন করিতে পারিয়াছে, আমরা মনে করি তাহাঁও প্ররূত কথা নহে। তৎপর 
সকলে ইহাও চিন্ত। করিয়। দেখিবেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা! একালেও কেন্দ্র ভূমিতে 
যাইতে পারেন নাই, সেকালেও যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আনা যায় নাই 
তাহারা কেন্দ্রে আশেপাশে অর্থাৎ কেন্দ্রহইতে তিন কি চারি পীচ 

শত মাইল দূরে থাকিয়া! পবীক্ষ/ বা সেয়ানের কোলাকুলি করিয়াছেন 
সুতরাং ইহাতে কেন্দ্রের আদিগেহত্ব কিনূপে স্থির হইতে পারে? সুতরাং 

এমন অসম্পূর্ণ স্বম্নমসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্বেকশীল যুক্তিবাদী মন্ুষ্যকে 

প্রবোধ মানাইতে পারে না। তৎপর তিলক মহাশয় যে বেদ ও জেন্দাভগ্তার 

কথা বলিবেন, তাহাতেও আমাদিগের বলিবার অনেক কথাই আছে । 

আভেম্তার বয়ংক্রম ছুই তিন হাজার বৎসরের অধিক নহে, উহা] 
বাইবেলপ্রভৃতি অপেক্ষা প্রাচীন বস্ত হইতে পারে; তথাপি কোনও 

মনম্বী ব্যক্তিই উহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। পার্শাগণ বছ 
যুগের প্রত্বতত্ব বহুকাল 'পরে স্মবণ করিরা লিপিবদ্ধকরিয়! জেন্দাভন্তায় 
দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সুতরাং তথায় ত্ধহাদিগের যে একবারেই 
শ্বতিবিভ্রম ঘটিয়৷ ছিল না, এরূপ মনে করা উচিত নহে। হিন্দুশান্ত্রের 
কথা স্মরণশক্তির বলে লিখিতে যাইয়া পুরাতন বাইবেল-রচয়িতা। ক্ষত্রিয় 
যবনসন্তান হিক্রগণ কি পদে পদে উৎপথগামী হয়েন নাই। 

অবণ্ত বেদের কথ৷ বু অংশে প্রামাণ্য বটে, কেনন! বেদের তন পুরাতন 

ইতিহাস গ্রন্থ এ বিশ্বব্রহ্গাণ্ডে আর নাই। কিন্ত আমি এই বাহার বৎসর ক্রমা- 
গত শান্্রালোচন! করিয়। জানিতে ও বুবিতে পারিয়াছি যে এ পধ্যস্ত পৃথিবীর 

কোনও এক ব্যক্তিও বেদের প্রকৃত তাংপর্য্য হদয়ঙ্গম করিয়। উঠিতে পারেন নাই। 

এদেশের ভাষ্যকারের জানিতেন, তাহার। ভারতের আদিমনিবাসী, চারিখান। 

বেদই ভারতের, শ্বর্গ ও নরক এবং দেবতার পারলৌকিক এবং ব্যোম, নভঃ ও 

অস্তরীক্ষ অনস্ত শূন্য, ছো৷ ও দিব এক, এবং উহারাও পারলেৌকিক স্বর্গ বা শ্ 

সুতরাং এই সকল প্রমাদবশতঃ ভারতীয় ভাষ্যকারেরা বেদের প্রকতার্থ 

নির্ণয় করিতে অকৃত কাধ্য হইয়াছেন, আর পাশ্চাতাগণও যাস্কের মিথ্যা ব্যাখ্যা, 
নিধণ্ট র মিথ্যা অর্থনির্দেশ অনুসারে চলিয়া! এবং তাহারা ইন্জাদি দেবগণকে বজনা- 



১২৪ মানবের আদি জন্সভষি 

সাগরের ফেন বুদ্ধ ব৷ মিথ্যা বস্ত ভাখির়। বেণের প্রঞ্ক তভাৎপধ্যপরিগ্রহে অসমর্থ 

হইয়াছেন। হুতরাঁং বেদে নানবের আদি জন্মভূমির কথা! বিশদাক্ষরে বর্ণিত 

থাকিলেও পাশ্চাত্যগণ বা! মহামতি তিলক বেদের সাহাব্যে আদি হুৃতিকাগারের 

অবস্থানবিন্দুর নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই । আমিগভ বংসর তিলক নহোদয়ের 

বাটাতে আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার ক্রমাগত 
পাঁচ দিন বু সংলাপই হইয়াছিল । তিনি আমাকে বনুপূর্বেই পুণাহইতে তাহার 
্রস্থ পাঠাইয়। দিয়াছিলেন এবং তাঁনই আমাকে তাহার দ্বিতল গৃহে বসিয়া 
সরল হাদয়ে বলিরাছেন বে-_ 

“আমি মূলবেদ অধ্যয়ন করি নাই, আষি 

সাহেবদিগের অন্বাদ পৰঠ কবিয়াছি”। 

হতরাং তিনি বেদ অবলম্ধন করিলেও বেদ তাহাকে কোনও সমায়ত। করিতে 

পারে নাই। ফলতঃ তাহার মতন প্রসন্নাত্মা মনীষী স্বয়ং বেদাধায়ন করিলে, তিনিই 

আমার বহু পূর্বের “মঙ্গলিয়'” যে মানবের আদি জন্মভূমি ইভা বিশ্বত্রহ্মাণ্ডে বিঘো- 
বিত করিতেন। তিলক অবগ্ঠই তীয় গ্রন্থে বহু বেদমন্ত্রের অধ্যাহার করিম়্াছেন 

কিন্ত ভ্ঃখের বিবন্ত এই মে স্টাহার সদনের পাক্ষীব। তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য দান 
করে নাই, বরং উনারা আমারই পক্ষসমর্থন করিয়াছে । আমর! সাধারণের 

কেও,রনের শিবৃত্তির জন্য ন্তড়দ্ধভ বেদ মন্ত্র সকল একে একে বিত্ঠন্ত করিয়া 
তাহার উক্তির খণ্ডন ও আমীর ডীঁক্তর সমর্থনে প্রয়াস পাব । তিলক তাহার 

মতের সমর্থনজহ্য পুনরায় বলিতেছেন যে--- 
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“অর্থাৎ খগবেদেব প্রথম মগুলের চতুর্বিংশ নক্কের দশম মন্ত্রে খন আনছে 
যে, একট উর্ধা মেজর লা ভন্লুকনামক নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক মস্তকোপরি এবং একমাত্র 
িতাচে। 2০1৩ বা উক্বকুকপ্র়তি উদ্ীচ্য কনপদ ভিন্ন পুথিবীব অত্র কোনও 



উত্ভুরকুক পিতৃভৃনি নঙে ১২৫ 

স্থানহইতেই যখন উক্ত নক্ষব্রপুঞ্জ ( সপ্তধি মল )ঠিক মস্তকোপরি তৃষ্ট হইতে 
পারে না, তখন জানা ধাইতেছে যে খগ্বেদের এই মন্ত্রপ্রণেতা খধিরা মন্ত্র 
গ্রণয়নকালে উত্তরকেন্ত্রবাসীই ছিলেন। পরে তাহার! ভারতে আসিয়া তারত- 

বাসী আধ্যজাতি বা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তিলকের এ দিদ্ধাস্ত 

নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমুলক | তিনি ইহা বলিয়া পরে ফুটনোটে (7 66) 

অমী য খন্ষা নিহিভাস উচ্চা 
নভ্তং দদৃশ্রে কুহচিৎ দিবেসুঃ। 

এই মন্ত্রা্ধ অধ্যাহ্ৃত করিয়। বাঁলপতেছেন যে 77797 91509 09 
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কিন্ত প্ররুত কথ! ইহা নহে। আনর! নিষ্বে সমগ্র মন্ত্র ও সায়ণের দ্বিবিধ 
ভাব্যের অবতারণ। করিয়৷ তিলকের উক্তির অসারতাপ্রদর্শন করিব। 

অনী ঘ খক্ষা নিহিতাস উচ্চা 

নত্তং ঘদৃশ্রে কুহ্চিৎ, দিবেযুঃ | 

অদব্ধানি বরুণস্ ব্রতানি, 

বিচাকশৎ চন্দ্রা নক্ত মেতি ॥ ১*__-২৪সু-_-১ম 

তত্র সায়ণভাষাম্-_অমী রাত্রৌ অন্মাভিদূ গ্তষানা খক্ষাঃ সপ্তখধয়ঃ-_তথাচ 

বাজসনেরিন আমনন্তি--খক্ষা ইতি হ ম্ম বৈ পুরা সপ্তখষীন্ আচক্ষত ইতি। 
যথা খক্ষাঃ সর্ধোহপি নক্গত্রবিশেধাঃ খক্ষাঃ ভৃভি রিতি নক্ষত্রাণ! মিতি যাস্কেন 
উক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি 

তে খক্ষাঃ নতং রাত্রৌ দরৃশ্রে সব্বৈরপি দৃপ্তন্তে দিবা অহনি কুহচিৎ ঈযুঃ ? 
কাপি গচ্ছেষুঃ ? ন দৃশ্টান্তে ইতি ভাবঃ। বর্ণন্ত রাজ্জে ব্রতানি কম্মাণি নক্ষত্র 
দর্শনাদি রূপাঁণি অদবধনি কেনাপি অহিংসিতানি। কিঞ্চ বরুণস্ত আজ্ঞয়া এব 

চন্দ্রম! নক্তং রাক্রৌ বিচাঁকশৎ বিশেষেণ দীপ্যমান এতি গচ্ছতি | 

দত্বজানুবার_-এী যে সপ্রুষি নত, যাঁভা উচ্চে স্বাপিত র্ছিয়াছে এবং 



১২৬. মানবের জাদি জন্মভৃষি 

রাত্রিযোগে ছৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্মসমূহ 
'অপ্রতিহত? তাহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়। 

রমানাথঘোষসরম্বতী__রাত্রিতে সপ্তধিমগুল নক্ষত্র উচ্চ আকাশে আমর! 
দেখিতে পাইয়। থাকি, দিবাকালে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। চক্র রাত্রিতে 

প্রকাশ হইয়া জগৎ আলোকিত করেন। অতএব বরুণদেবের শাসন প্রতিহত 
হয় ন! অর্থাৎ চন্ত্রনক্ষত্রাদি সকলেই বরুণের শাসন অনুসারে কার্য করে। 

মহামতি তিলক, স্বর্গভ রমেশচন্ত্র দত্ত, স্বর্গত রমানাথ সরশ্বতী প্রত্যেকেই 
সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাটির অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যা অব্যাহত নহে । 

সার়ণ নিজের *যদ্া” পদদ্বারা ছ্বিতীয়ার্থের অবতারণা করিয়াছেন। ফলত: 

এই মন্ত্রের উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ একজন সরলহৃদয় খবি রজনীতে 

নক্ষত্রমাল। সমলঙ্কৃতি গগন দেখিয়া! সরলমনে বলিতেছিলেন-_ 

অহে! একি আশ্যধ্য ব্যাপার, এই কোটি কোটি অনস্ত নক্ষত্র রাত্রিকালে 
আমাদের মাথার উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দিনে ইহাদের একটিও দৃষ্ট হয় না, 
ইহারা দিনে কোথায় চলিয়া! যায়? অথব! ইহা রাজ! বরুণেরই স্ুকৌশল 
মাত্র । তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল রাত্রিতে দৃষ্ট হইবে, দিনে 
দৃ্ হইবে না, ইছাতে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই, নিয়তই এই নিয়ম 
অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে । তাই নক্ষত্রগণও চন্দরমা রাত্রিতে বরুণের 

নিয়মানুসারে দীপ্তি পাইয়। থাকে । 
বল! বাহুল্য এই মগ্রের প্রণেতা খষি একজন প্রকৃত ভারতসস্তান, ভাই তিনি 

আপনার জ্ঞাতি নর-দেবতা অদিতিনন্দন বরুণকে (অথবা! শাতা মন্ুর পুত্র 
বরুণকে ) ভ্রান্তিবশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের বহুমন্ত্রে নর 

ইন্দ্র ও তাহার ভ্রাতা বরুণ ঈশ্বর বলিয়া! বণিত হইয়াছেন। তাই মহধি মুণ্ডক 
বলিতে বাধা হুইয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র পরমেশ্বর নন, তিনি আমার ঈশ্বরের 
ভয়েই আপন কার্য) সকল করিতেছেন । তৎপর এই মন্ত্রী যখন প্রকৃত পক্ষেই 

সাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জবিষয়ক, তখন ইহার সাহাযো উত্তরকেন্দ্রকে মানবের আদি 
জন্মভূমি বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। “খক্ষা:” বলিলে কেন কেবল সপ্ুধিরই 
অববোধ হইবে? 

ধরিয়া লও, তিলকগ্রডৃতির ব্যাখ্যাই যেন সভা, সায়ণের প্রথম ব্যাথ্যাই 



উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে ১২৭ 
যেন সাধীয়সী। কিন্ত তাহাতেও এই মন্ত্রের সাহাধ্যে উত্তরকুরু বা [00 

[৯019 এর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না॥ কেন? 

উত্তরকেন্ত্র ও উত্তরকুরুবাসী লোকদিগের মন্তকোৌপরিই সাতভেরের! নিয়ত 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু কোনও ভারতবাসী বদি উত্তরকুরুতে যাইয়া -উক্ত 
দশ্ের বর্ণনাচ্ছলে কোনও মন্ত্র ( এই মন্ত্রট ) প্রণয়ন করেন, তবে কি মনে করিনে 

হইবে যে সেই ভারতবাসীও উত্তরকুরুর লোক ? আমর! যদি কলিকাতায় বসিরা 
নায়গ্রার জলপ্রপাত বা ইংলগ্ডের টেনসতলবত্মের বিষয়ে কোনও কবিতা লিখি, 

তবে কি তাহাতেই বুঝিতে ছুইবে যে দক্ষিণ আমেরিকা বা ইংলণ্ড আমাদিগের 
জন্মভূমি ? অথর্ব্ববেদ, কৌধীতকী ব্রাহ্মণ, কৌধীতকী উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপ- 
নিষদে স্পষ্টই বণিত রহিণাছে যে আমর। ভারতহইতে উত্তরকুরুতে বেদাধায়ন, 
লিখনপঠনশিক্ষা ও যাগযজ্ঞের উপদেশগ্রহণজন্য গমন করিতাম। সেই 
অবস্থায় উত্তরকুরুপ্রবাসী কোনও ভারতীয় অস্তেবাসী কি উক্ত মন্ত্রের রচন! 
করিতে পারেন না বা পারেন নাই। 

তৎপর তিলক যদি তলাইয়! দেখিতেন যে খগবেদ একমাত্র ভারতীয় 

সম্প্৬ ভারতবাসী খাধিরাই উহার একমাত্র প্রণেতা, তাহাহইলে তিনি 
আমাদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। যদি উক্ত মন্ত্র নিতান্তই 
সপ্তধিমগুলসন্বন্ধে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে কোনও 
ভারতীয় ছাত্র উত্তরকুরুতে অধ্যয়নকালে বা তথাহইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়! 
এ দৃষ্ঠের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই. মহধি অগ্নিদেবকর্তৃক ভারতে সমান্ৃত 
হইয়। ভ!রতের খগ বেদে স্থান গ্রহণ করিয়াছে । ফলতঃ আমরা বলিতে চাহি 

যে, উক্ত মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য যে, কোনও ভারতবাসী খবি ভারতে 

বসিয়াই রাত্রিকালে আকাশে থে অনন্ত নক্ষত্ররাজি দশন করিয়াছিলেনঃ 
তিনি উহাদ্িগকে দিনে দেখিতে না পাইয়! এই মন্ত্রের প্রণয়ন কির! গিয়াছেন। 
যাহা! হউক মন্ত্রের যে কোনও অর্থই কেন গৃহীত ও স্বীকৃত হউক না, এই মন্ত্রের 

সাহাধো উত্তরকেন্ত্র বা উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না ও 

হয় নাই, তাহ! গ্রবই। তিলক স্থানাস্তরে বলিতেছেন যে-_ 
020020815 056 215 টি ০06: 029559,65 0. 11১০ ১১1 
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দেবলোকে ছয়মাস দিন ও ছয়নাস রাত্রি হইয়া থাকে, তজ্জন্য ব্রহ্মার 
একদিন একরাত্রিত্তে আমাঁদিগের ভারতবাসীর একবংসর গণনা হয়, ইহা! 
পরিজ্ঞাত সতা- _উক্তঞ্জ ভগবত। মনন 

দৈবে রাত্রাহনী বর্ষং প্রবিভগস্তক্ষোঃ পুনঃ | 

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্তাৎ দক্ষিণারনম্ ॥ ৬৭---১ অঃ 

কুর্য্যের থে ছয়মাস কাল উত্তরায়ণ, উহা! দেবগণের একদিন এবং যে ছয়মাস 
কাল দক্ষিণায়ন, সেই ছয়মাসকাল রাত্রি। উন্ত দিন ও রাত্রির সমাহারে 
মনুয্যগণের একবংসর হইরা থাকে । ইহা বৈদিকমন্ত্রে দৃষ্ট না হইলে ত্রাহ্ষণ 
ও ছান্দোগ্যপ্রভৃতি উপনিষদের বর্ণনার! জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় 

্রাঙ্গণ বলিতেছেন যে-- 

একং বা এভদ্দেব!না মহ, নৎ সংবংসর? | 

ভারতবানিগণের যে পূর্ণ একবৎসর, উহাই দেবগণেব এক অহোরাত্র । 

ফলত; কেবল উত্তরকুক বাত্র্দলোক নহে, উত্তর ও দক্দিণকেন্ত্রের অবস্থাও 

ঠিক উ্ররূপ। তথায়ও সুর্য ছয়মাস উদ্দিত ও ছয়নাস অন্যমিত হইয়া থাকে। 

ছান্দোগযও বিশদাক্ষরে বলিতেছেন যে_ 
ন বৈ তজ্র ননিক্বোচ নোদিয়ান কদাচন। 

দেবা? নাত লভান আ। শিলাপিপি 
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বঙ্ধণেতি ২। ন হ ৰৈ অশ্মৈ উদেতি ন নিয়োচতি সরুৎ দিবা এব অশ্মৈ 

উবতি ধ এত| মেবং ব্রন্জোপনিষদং বেদ । ৩। ১৮৬৮৭ পৃঃ। 

তত্র শঙ্করভাব্যম্--ন ধৈ তত্র যতোহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ। তশ্মিন্ন বৈ তত্র 
এতৎ অন্তি য পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিশ্নোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা নচ উ্দীয়ায় 
উদ্গতঃ কুতশ্চিং কদাচন কন্মি-শ্চিদপি কালে ইতি। উদরাস্তময়বঙ্জিতো! 

্রক্লোক ইতি উপপন্নম্ ইস্যুন্কিঃ শপথইব প্রতিপেদে । হে দেবাঃ সাক্ষিণে 
ঘুয়ং শ্রণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ তেন সত্যেন অহং বহ্গণ! ব্রহ্মন্বরূপেণ মা 

বিরাধিষি। 

ব্রহ্মলৌোকহইতে আগত একজন ভারতবাসী বলিতেছেন যে হে বন্ধু দেবগণ ! 
তোমরা শুন, আমি দেখিয়া আসিলাম ব্রহ্গলোকে সুর্যা উদ্দিত হইলে আর অস্ত 

যায় না (কেন না ক্রমাগত ছন্বমাস উদিত থাকে ) আবার অন্ত গেলেও উদ্দিত 

হয় না (কেন না ছয়ম।স অনুদিত থাকে )। তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস 

কর, আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সত্যের সহিত বিরোধ 
করিতেছি না। 

ইহার পরই ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন যে এ লোকটাসন্বন্ধে হূ্য উদ্দিত 
হইত না, উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, ক্রমাগত ছয়মাস দিন। সেই ব্যক্তি 

ব্রহ্ম।র উপনিষৎ অর্থাৎ উপনিবেশভূমি উত্তরকুরুকে এইরূপ বলিয়াই জানিতেন। 
এখানে এই উপনিষৎ শব্ষের অর্থ প্রচলিত শ্রতিগ্রন্থবিশেষ নহে, পরস্ত নির্জন 

স্থান--যদাহ মেদিনীকরগুপ্তশন্মী- 

ভবেৎ উপনিষত ধন্ধে বেদাঞ্ডেঞ্বিজনে স্তিয়াম্। 
কিস্ত আমরা মনে করি উহার প্ররুত অর্থ উপনিবেশ, উপনিবেশ কথার 

ভাব হৃদয়ে পৌধণ করিতে সমর্থ না হইয়াই চিরকাল ভারতবাসী দেদিনীকর 
উহ! নির্জনস্থান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । 

যাহা হউক আমাদিগের দেশের লোক ও শান্ত্রকারগণ ইহা জানিতেন। 
কিন্ত তাহাতেও এমন ঝুবিতে হইবে না যে.ছন্ন মাস দিনরাত্ির বিলাসভূমি 
উত্তরকেন্ত্র বা উত্তর কুরু আদিজন্মভূমি। তিলক এখানে আরও একটী ভ্রমের 
কাজ করিয়াছেন ষে তিনি উত্তরকুরু বা! ব্রন্ধলৌককেই একমাত্র দেবলোক 

ঠাহরিরা বসিয়াছেন। ফলতঃ ভূঃ (ভারত ), ভূবঃ (অস্তর"ক্ষ --অপোগস্থানাদি), 
৯৭ 
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স্বঃ( ভিবাত, তাতার ও মঙ্গলিয়া), মহঃ (চন্দ্রলৌক- দক্ষিণ সাইবিরিয়! )/ 

জন ( বর্তমান চীন ), তপঃ (বিঞ্ুলোক বা বৈকু-মধ্য সাইবিরিয়া) এবং 

ব্র্দলোক উত্তরকুরু, এতৎ সমুদীয়ই «দেবলোক”। দাহ মত্স্তপুরাণম্--- 

ভূলেণকোষথ ভূবলেণকঃ শ্বলেণকোহথ মহজ নিঃ। 
তপঃ সত্যং চ সপ্তিতে দেবলোকাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 

কিন্ত ইহার মধো উতক্তরকুর্ ভিন্ন অগ্ত কোন দেবলোকেই ছয় মাস দিন 

ও "ছয় মাস রাত্রি হয়না । স্বঃ বা পিতৃলোক আদিস্বর্গেও আমাদের এক 

মাসে এক দ্বিন ও এক রাত্রি হইয়| থাকে । যছুক্তং সুর্যাসিদ্ধান্তেন-__ 

পিত্র্যং মাসেন ভবতি নাড়ীষষ্ট্যা তু মানুষম্। ৫ 

পিড়লোকদিগের এক অহোরাত্র ভীরতবাসীদিগের একমাসে হয় ও ভারতে 
আমাদের এক অহোরাত্র আমাদের যাট দণ্ডে হইয়া থাকে । 

কিন্তু ইহাতে :তিলকের কি লাঁভ হইল? উণ্তরকেন্ত্র দেবলোক নহে, 

তথায় ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইলেও উক্ত অনধ্যুষিত স্থানকে কেহ 
আদি নিবাস তাবিতে পারেন না। উত্তরকুরু দেবগণের উপনিবেশ ভূমি, তথায়ও 

ছয়মাস রাত্রি হয় বলিয়া তজ্জন্য উহীরও আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছেনা। উহা 
যদি আদিগেহ না হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর1 কেমন করিরা উহার প্রকৃত 

ভৌগোলিক অবস্থা অবগত হুইলেন? ভারত্তবাসীরা উত্তরকুরুতে তীর্থযাত্রা, 
বেদাধ্যস্কন এবং তীর্থবাস করিতে যাইতেন। স্তরাং কেন তাহারা উহার 

অবস্থ। অবগত থাঁকিবেন না ? কিমত্র প্রমাণং ? যদাত অথর্বববেদঃ 

ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ, কাষ্ড বসানো! দীক্ষিতো দীর্ঘশত2 | 

স লদ্য এতি পূর্বব্থাৎ উত্তরং সমুদ্রং লোকান্ত, সংগৃত্য মুহ্ুরাচরিক্রৎ ॥১*৬ ১মখ- 
ক্কষ্চবসনপরিহিত সমিৎপাণি দীক্ষিত দীর্ঘস্মত ব্রহ্মচারী :মুহুমুহু লোক 

গ্রহ করিয়! পূর্ধ্বদিক্ হইতে উত্তর সনুদ্রে (ব্রদ্ধলোকে ) গদন করিয়া থাকেন। 
তথাঞ্ছি ভগবদগীতা-_ 

'অগ্রিজ্যোতি রহঃ শুক্লুঃ ষগ্াসা উত্তরায়ণম্ । 

তত্র প্রয়াত! গচ্ছন্তি ব্রন ব্রহ্মবিদোজনাঃ 1২৪-_-৮অ 

বেদজ্ঞ খাবি ও যোগীরা ভাবতবর্যহইতে ছয়মাসে দেবষানপথে . রঙ্গলোকে 
গষন করেন। স্ুত্তরাং এচাবতা মনে এপ ভাবিতে হইবে না ষে অগম্য 
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উত্তর কেন্দ্র বাগমা উত্তরকুরুই মানবের আদি জন্মভূমি । তিলক ইহার পরই 
বলিতেছেন যে 

[015 10000 106 0017 118 619 00121751011 2150 17 836:0110 

17102] 5/01099 2110 25 0119 19651 5025 16 05 2 20075 9171)166 

10110 9 51781119901 161) 0159 12091 910017210625, 2226 67, 

অর্থাৎ কেবল পুরাণে নহে, আমরা ্ৃ্্যসিদ্ধান্তপ্রভৃতি জ্যোতিযগ্রন্থেও 
আবার এ সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি। তথাহি-- 

1000৮ 01510 15 0106 10650091 010) 2016 ০ 00 85০78০0- 

076155 2150 002 50159. 91001091069, ১ 179 679 923 :--4 11518 

50905 10617010 015 91] 2051 006 2 51119 13177600110 (108 

10216 01115 18501061018 19671181017 ৮10) 41155, 7১ 67, 

অর্থাৎ “আমাদিগের জ্যোতির্ব্বিদের। বলিয়াছেন যে মেরুপর্বত পৃথিবীর 

শেষ উত্তরকেন্দ্র, এবং হ্রধ্যসিদ্ধাস্তও তদীয় গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন 
যে, দেবতারা, মেরুতে মেযাদি ছয় রাশি অর্থাৎ বৈশাখহইতে আশ্বিনপর্য্যস্ত 
সূর্যকে উদিত দেখেন” | 

আমরা তিলক মহাশয়কে অতীব ভক্তি ও অত্যধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, 

কিন্ত তথাপি আমর! তাহার এই উক্তির ,তীত্র প্রতিবাদ ন৷ করিয়। থাকিতে 

পারি না। তিনি ওয়ারেন সাহেবের কল্পিত মতের অনুবর্তন করিয়! ভ্রমে 

পতিত হইয়াছেন। এক সময়ে (যখন সাইবিরিয়ার জন্ম হয় নাই) ইলাবৃতবর্ষ 
ও তন্মধ্যস্থ মেরুপর্থত পৃথিবীর উত্তর সীমায় অবশ্যই ছিল, কিন্ত তাহাতেই 
কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন ন! যে উক্ত মেরুপর্বত উত্তর মনেরু- 

প্রদ্দেশে ছিল বা আছে। ভ্রান্ত ওয়ারেন ভিন্ন আর কোন্ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত 
এই মতের অবতারণ! করিয়াছেন। তাহাদিগের সে জ্যোতির্বিদের নাম "ও 
ধামকি? তৎপর--স্্য সিদ্ধান্ত যে বলিয়াছেন-_ 

মেরৌ মেষাদিচক্রার্ধে দেবাঃ পশ্যস্তি ভা্করম্। 
সর্কদেবোদিতং তত্বৎ অস্থরাশ্চ ভুলাদিকৃম্ ॥ ৬৭--১২অ 

অর্থাৎ দেবতার! মেবাদি ছয় রাশিতে নুর্ধ্যকে উদিত দেখেন, আর জন্ুরেরা 
তুলাদি ছয় রাশিতে হৃর্্যকে উদ্দিত দেখিয়া খাকেন। 
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আমর! প্রথমতঃ ইহার তাৎপর্য বুবিতে অসমর্থ । তবে কি অনুরের। 

কুমেক্প্রদেশবাসী ছিলেন ? ফলতঃ দেবতা ও অসুরের! একই বংশপ্রভব ও একই 

দেশবাসী ছিলেন। যখন দিব. ব! সাইবিরিয়ার জন্ম হয়, তখন দেবতার] অহর্জন- 
পদ ও অস্থরেরা (বস্তুতঃ দৈত্যদানবের ) রাত্রিজনপদে বাস করিতেন। 
এই অহঃ ও রাত্রি জনপদ তপোলোক বা! মধ্য সাইবিরিয়া, এখানে দেবাসুরের! 
একই ভাবে সুর্যের উদয়াস্ত দেখিতেন ও ভোগ করিতেন। স্থৃতরাং ভ্রাস্ত 

নুষ্যসিদ্ধান্তের এ মত গ্রহ্ণীয় নহে, ইহা পৌরাণিক দিগের স্বকপোল-পরি 
কল্লিত মিথ্যা সিদ্ধান্ত । সম্ভবতঃ তাহারা এঁতরেয় ব্রা্গণের-_- 

অহদে বা অশ্রয়ন্ত রাত্রী মন্থুরাঃ | ৪৪৫ পু 

এই কথা দেখিয়৷ উদ্ধান্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ “অহঃ” ও “রাত্রিগদিন ও রাত 
নহে, ইহারা অহর্নামক ও রাত্রি নামক ভুইটা দেশ । সুতরাং দেবতারা ও 

দৈত্য-দানবেরা যে এক সঙ্গেই শুধ্াকে বৎসরে একবার ছয়মাসকাল 

উদ্দিত দেখিতেন, ইহাই প্রত সংবাদ, কেননা! উত্তরকুরুএভৃতিস্থানে 

সুর্যের উদয়ান্ত এরূপই বটে। সেই জন্যই দেবতাদিগের একদিন 
ও এক রাত্রিতে (ছয় ছয় মাস ) আমাদিগের এক বৎসর । কিন্ত ইহাতেই 
তিলক কেমন করির! সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে উদ্ভরকেন্দ্রই মানবের আদি- 

জন্মভূমি? মেরুপর্বভ ও মেরুপ্রদেশ কি এক? মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষে, 
( মেরুমধ্য মিলানৃতং ) ন! উত্তরকেন্দ্রে? কেন তিনি ওয়ারেনের প্রমাদের 

অনুগামী হইয়াছিলেন? ভ্রান্ত স্থর্যাসিদ্ধাস্ত ভিন্ন আর কোনও লৌকই 

একথ। বলেন নাই যে দেবতারা মেরুপর্ধত ভিন্ন মেরুপ্রদেশেও বান 

করেন। প্রক্কত জ্যোতিব্রিৎ আর্মাভটু কি এঁনূপ বলিয়াছেন ? বাহাঁভউক 
মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্বতের অবস্থান কিরূপ, ভাহ! আমরা বলিয়াছি, বথাকালে 

যথাস্থানে বিস্কতভাবে আরও বলির। দেবান্ুরের অবস্থানসম্বন্ধে আর্্যভষ্ট 

তাহার ভূবনকোষে প্রশ্নোস্তরে বলিয়াছেন যে 

ক্ষৌণীং ভিত্বা মেরুনির্গীত উভয়ত্র তন্ম,লে। 
নিবসস্তি মন্ুর। দনুজাঃ শিরোভাগে সদ দেবাঃ ॥৬ 

ত্র স্ুধাকরদ্ধিবেদী.........ক্ষৌনীং পৃথিবী, তন্মমলে মেরোরধোভাগে, শিরো- 
ভাগে মেকুশিখরে । মেরুপর্বত পৃথিবীব বঙ্গোোভে। করিয়া বাহির ভতইয়াছে, 
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উহার শিখরদেশে ও সামুতে দেবতারা বাস করেন, আর অধোভাগে 

উপত্যকা ভূমিতে দৈত্যদানবেরা বাস করিয়া থাকেন। ভাস্করাচার্যও 

বলিয়াছেন যে 
বসস্তি মেরৌ সুরসিদ্ধলংঘ! উর্ধ্বে চ সর্ষে নরকাঃ সদৈত্যাঃ। ১৮1২১ পু 

মেরুপর্বতের শু্গ ও পৃষ্ঠাদিতে দেবতার ও সিদ্ধ খষিরা বাস করেন, আর বাড়- 
বানলপ্রধান নরকভূমিতে দৈত্া-দানবগণ বাস করিয়। থাকেন । কিন্ত ষমাধিকৃত এ 
নরক মানসসরোবরের শিরোভাগে অবস্থিত। যদাহ বারুপুরাণম্__ 

দক্ষিণেন পুনমে রোমণনসন্তৈব মুদ্ধনি। 
বৈবন্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে ॥ ৮৮৫০ অ 

মেরুপর্বতের দক্ষিণে মানস সরোবর অবস্থিত। উহার উত্তরে নরকের 
রাজধানী সংযমন পুরে বিবস্বানের পুত্র যম বাস করেন। 

স্থতরাং ভিলক এই দ্বই ভিন্ন পদার্থ (মেরুপর্বত ও নেরুপ্রদেশ)কে এক ভাবিয়া 

এবং কুষধ্যসিদ্ধাস্তের ভ্রান্ত মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদ্রয়ই 
বৃথা হুইয়াছে। তিলক ইহার পরেই বলিতেছেন যে-_ 

০৬ 80001011610 1১020911970 13 [159 1)07765 ০01 5929 ০0৫ 
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17101) 2100 025 15 0105 98511 20 122018117 8500121750 ) 2120 
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ই পুরাণসমূহের মধ্যে মেরুপর্বত সকল দেবতার অধিষ্ঠান বা! আদি বাস- 
স্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে বটে, মহাভারতবচনাবলীও মেরুপর্বততকে 

্রক্মাদি সকল দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতেছে, কিন্ত কোনও 

পুরাণ বা রামায়ণমহাভীরত এরূপ কোনও কথাই বলেন নাই যে উত্তরমের 

গ্রদেশ কোনও দেবগণের আদি জন্মস্থান বা ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি। কোন্ 
কোন্ জ্যোতির্বিং ও কোন্ কোন্ দেবভক্তের। মেরুপর্বত ও উত্তরমের প্রদেশের 
অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বা খাপন করিয়াছেন, তিলক তাহাদিগের 

( কৃর্যাসিদ্ধান্ত ছাড়া ) নাম করিলেই ভাল হইত। আমর কিন্তু হিন্দুর কোনও 
শীস্পেই তিলকের মতের সমর্থক কোনও একটি প্রমাণও দেখিতে পাইতেছি না । 

বাধুপুবাণ বলিতেছেন যে ঃ 
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স এষ পব্বতোমেরুদে বলোক উদ্বাহৃতঃ | ৮৫-_-২৪ অ 

মেরুস্ত শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ 1 ৪৮ 

তত্র দেবগণাঃ সর্ধে গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ | 

শৈলরাজে প্রমোদস্তে শুভাশ্চান্সপরসাং গণাঃ ॥ ৫৫ 

তন্ত পর্বসহশ্রেৎশ্রিন্ নানাশ্রয় বিভূষিতে ৭ 

সর্বদেবনিকাক়্ানি সন্নিবিষ্টান্তনেকশঃ ॥ ৫৯ 

তত্রাবসৎ চোদ্ধতলে দেবদেবশ্চতুম্ম,খঃ | 

ব্রহ্মা ৫বদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠ স্ত্িদিবৌকসাম্ ॥ ৭০ 
তত্র ত্রহ্মসভা রম্যা ব্রক্মধিগণসেবিত। ৷ 
নাক়্া মনোবতী নাম সর্বলোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৭২ 

তত্রেশানন্ত দেবন্ত সহআ্াদিত্যবচ্চসম্ । 

মহাবিমানং বৈ চিত্রং মহিমা বর্ভতে সদা ॥ ৭৩ 

তত্রান্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহত্রাক্ষঃ পুরন্দর2। 
উপাস্তমান স্থিদশৈম'হাযোগৈঃ স্থুরধিভিও ॥ ৭৫ 

দ্বিতীয়েৎ প্যস্তরভটে টবদিশ্তে পুর্বদক্ষিণে । ৭৮ 
সাক্ষাৎ তত্র শুরশ্রেষ্ঠঃ সর্বদেবমুখোইনলঃ ॥ ৮১ 

তৃতীয়েহপ্যস্তরতটে এবমেব মহা সভা । 

বৈবস্থতস্ত বিজ্ঞেকা লোকে খাতা স্থসংঘমা ॥ ৮১ 

তথ! চতুর্থদিগ্দেশে নৈখ তাধিপতেহ সভা । 

নাম! কষণালনা নাম বির্পাক্ষশ্ত ধীমতও ॥ ৮৭ 

পঞ্চমেৎপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ॥ 

সর্বদেশেষু প্রখ্যাতা নাম্না শুভবতী সতী । 
উদ্দকাধিপতে রম্যা বরুণন্ত মহাজ্মনঃ ॥ ৮৮ 

পরোত্তবে তথা দেশে যষ্ঠেহস্তরে তটে শিবে। 

বায়োর্গন্ধবর্তী নাম সভা সর্বগুণোত্তর। ॥ ৮৯ 

লপ্তমেহপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভ। ! 

নাক! সহোদস্সা নাম গুদ্ধবৈদুর্থ্যবেদিক। ॥ ৯০ 
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_ তথাহমেহস্তরতটে ঈশানস্ত মহাত্মবন;ঃ। 
যশোবতী নাম সভা তণ্কাঞ্চনন্থ প্রভা ॥ ৯১৩৪ অ 
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কণ্যপন্ত প্রজাপতেঃ | ২২--৩৭ 

বি্াধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজজয়ৎ শুভম্। ১৫ 

তঙঞ্রাদিত্যন্ত দেবস্ত দীপ্তমায়তনং মহৎ। 

মাসে মাসেইবতরতি তত্র সূর্য্য প্রজাপতি ॥ ৩১ 

তত্রাশ্রমে৷ মহাপুণ্যঃ সিদ্ধসংঘনিষেবিতঃ | 

বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতঃ সর্ব কামগুণৈর্যতঃ॥ ৪৪ 

তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরো দীপ্ুমায়তনং মহৎ। 
প্রকাশং ত্রিমু লোকেযু সর্বলৌকনমস্ক তম্ ।) ৪৮ 

তশ্মিন আয়তনে সাক্ষাৎ অনাদিনিধনে হরিঃ | 

পাগ্গোপহারৈবিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮--৩৮ আ 
তন্জ তদ্দেবরাজন্ত পারিজাতবনং মহৎ ।১১ 

গন্ধর্বনগরী স্ফীত! হেমকক্ষে নগোত্তমে | ৫১ 

পিশাচকে গিরিবরে হম্মাপ্রাসাদমণ্ডিতম্ । 
যক্ষগন্ধব্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ ॥ ৫৭---৩৯অ 

পূর্ববং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনয্ 1 
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিগ্ভাৎ উত্তরং সবিতুর্বনম্ ॥ ১১ 

অরুণোদং সরঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং ম্মতম্। 
সিতোদং পশ্চিমং সরো৷ মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ॥ ১৬ 

অরুপোদঞ্চ পুর্বেণ যে চ শেলা স্ততঃ স্বতাঃ । ১৭--৩৬ অ 

তদেতৎ সর্বদেবানা মধিবাসে কতাত্মনাম্ । 

দেবলোকে থিরৌ তম্মিন্ সব্ধশ্রুতিযু গীয়তে ॥ ৯৫ 

প্রাপ্াতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে 1৯৬--৩৪অ 

ইহাদ্বারা কি জান! গেল ? জানা গেল ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্বতেই এঙ্গা ও 

ইন্দ্দি দেবগণের আদি বাসস্থান, পরস্ত উত্তরকুক বা উত্তর়কেঙ্ছে নহে? 

ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থেও বিকৃত রহিয়াছে যে-_ 
বসস্তি মেরৌ স্ুরসিদ্ধলংঘ।, ও্ধে চ সর্ব নরকাঃ দৈতাঃ ॥ ১৮ 



১৩৬ মামবের আদি জন্মভূমি 

সদত্বকাঞ্চনময়ং শিখর ত্রয়ঞ্চ, থেরৌ মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষ 

তেষা মধঃ শতমথজলনান্তকানীং যঙ্গান্দুপান্লিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ॥ ৩৬ 
ভুবনকোধ। 

মেরুপর্রতে দেবগণ ও দ্বন্বসহিষ্ণ খষির| বাস করিয়!৷ থাকেন । আর দেবগণের 

মাতৃঘত্রেয় ভ্রাতা বা ত্রাতৃব্য দৈতাদানবগণ জলসিক্ত ভূমি কদর্য নরকসমূভে বাস 

করিতেন। উক্ত মেরুপর্বতের তিনটা উচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহারা উংকুষ্ট মণি 

মাণিক্য ও স্বর্ণের আকরভূমি। উক্ত উচ্চ শিখরত্রয়ে ব্রহ্ধা, বিষুর ও শিব এবং 
সানুদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বাযু,চন্দ্র ও স্ষ্যের অষ্টপুরী বিবাজমান। 

অতএব তিলকের উক্তি সাধীয়সী নহে । উত্তরকেন্দ্র বা মেরপ্রদেশেও আর 

এক শেট ইন্দ্রীদি দেবতা বাস করেন, 'ষখন এমন কথ! কেহ বলেন না 
তখন বুঝিতে হইবে র্যা সিদ্ধান্তের মত বাহত। ফলতঃ ওয়ারেনের কুপরামর্শে 

তিলক মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব এক ভাবিয়া! এই প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। তিনি 

তৎপরই বলিতেছেন যে__ 
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“অন্তঃপর আনরা মহাভারতের 'একটা স্থান উদ্ধত করিব, যাহাতে আমরা 
মেরুপর্ধতের একটী অব্যাহত বর্ণনা পাইতে পারিব। উচাতে লিখিত আছে 

যে মেরপর্বত সকল পর্বতে রীজা, এবং উন্প উত্তর কেন্ছু বা উন্র কুরুতে 
অবস্থিত, 'অথবা উভাতে অন্ততঃ উত্তরকেন্দ্রের কতক ধন্ম বিগ্ভনান।”  ইচা 
বলিয়া ভিনি বনপর্কের ১৬৩ ও ১৬৪ম অধায়ের এই কয়েকটি গ্লোকের 

অধ্যাহঠীর করিয়াছেন 

এনং স্বভরহর্েরং সুর্য্যাচন্দ্রমসৌ প্ুবম্। 

প্রদক্ষিণ ঘুপাবৃত্য কুরুভঃ কুরুনন্দন ॥ ৩৭ 

জো ভীতি চাপানেষেণ সর্বাণ্যনথ ! সর্বতঃ | 

পিন মহারাজ 1 গিরিরাঁজং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৮1 ১৬৩ 



উত্তরকেন্ত্র পিতৃড়মি নহে ১৩৭ 

্বতৈজ্স! তদ্ত নগোত্তমন্ত মহৌযধীনাং চ হথ! প্রভাবাৎ। 

বিভক্তভাবো৷ ন বৃষ কশ্চিং, অহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥ ১১ 

নভুব রাত্রি দরিবসশ্চ তেষাং সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ | ৩৩। ১৬৪ অ 
বোম্বে মুদ্রিত মহাভারতে এই শ্রোকসমূহের সংখা! যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও 

৮ এবং ১০। যাহা হউক, এই শ্লোকগুলির অধ্যাহার করিয়াও মহামতি 

তিলক যে কোনও লাভবান্ হইতে পারিয়াছ্ছেন, আমরা এরূপ মনে করি না। 

কেনন। চন্দ্ুহ্র্যা প্রতিদিন মেরুপর্ব্কে প্রদক্ষিণ করে, একথ! যদি সত্য হয়, 

তাহা হইলে এ মেরুপর্ধত যে উ্তরমেরুর নহে, তাহা ফ্রবই । কেননা তথায় 
ছয়মাস অন্তর স্র্যোদয় হইয়। থাকে, পরস্ত শরহরহঃ নহে। তৎপর কি ইলাবৃত 
বর্ষ, বা কি উত্তর কুরু, কোনও স্থানের কোনও পর্বতকেই চারি কোটী আঠারলক্ষ 
ক্রোশ দূরের স্ষয প্ররক্ষিণ করিতে পাবে না। ইহা! ও পুরাণেব উদয্লাচল এবং 

অস্তাচলপ্রসঙ্গ প্শ্থির গল্পমান্র। এই 150) বা পৌরাণিক কেচ্ছার সাহায্যে 

তিলক ভৌগোলিক তত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়! বুথা শ্রম করিয়াছেন । যদি ইহা 
পৌরাণিক কেক্ছা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই চন্দ্র ও এই সূর্য্য 

মানুষ, এই জ্যোতিক্ষগ*ণও মানুষ । অত্রিনন্দন চন্দ্র, অদ্দিতিনন্দন হূর্য্য এবং নক্ষত্র 

নাম! দেবগণ আপনাদের আবাসক্ষেত্র মেরুপর্বতে শ্রতিদিন ভ্রমণ করিতেন, 

ব্যাসদেব তাহাই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ছান্দোগা উপনিষদে উত্তরকুরু 

পঞ্চম অমুত বলির! বিবৃত। তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন। 

উক্ত উন্তরকুরুহে সুর্যা কি ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে, তাহা 
বলিতে যাইয়! ছান্দোগা বলিতেছেন যে. 

স যান আদিত্য উত্তরত উদ্দেতা দক্ষিণতঃ অন্তমেতা ! 

দ্বিস্তাবৎ উদ্ধমুদেতা অর্বাক্ অন্তমেতা ! 

কুর্যা উত্তরে উদ্দিত হইয়! দক্ষিণে অন্ত গমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্ধে 
উদ্দিত হইয়া অধো দিকে অন্তমিত হইয়া থাকে । 

এখানে মেক্পব্বতের নামগন্ধও নাই, মেরুর প্রদক্ষিণ প্রসঙ্গও সুদূরপরাহত। 

তবে আমব। এপ প্রদ্মাণও পাইবাছি যে উত্তবকেন্ত্রে সূর্য্য ঠিক কুস্তকারচক্রের 
শ্ীয় ভ্রমণ করে। যাহা হস্উক এ মকল পুস্তির গল্পদ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে 
উপশীহ হওয়া মায় না, তাই আমধা তিলকের এ নত গ্রহণ করিতে পাঁরিলা্ 



১৩৮ মানবের আদি জন্মভূমি 

না। তংপর তিনি ১৬৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩শ (৮ম ও ১৩শ) শ্লোকের যে 

ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অব্যাহত বস্ত বলিয়া অনুমোদন করিতে 

অসনর্থ। তিনি বলিতেছেন যে_ 
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কিন্ত আমর। মনে করি উদ্ধত শ্লোকঘয়ের প্রক্ৃতার্থ ইহা নহে। উহাদের 
তাতপধ্য এই যে-_ 

হে পুরুষপ্রবর সেই নগেভ্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে 

তথায় 'অহোরাত্রের কোনও '্রভেদ ছিল না। অজ্জুনবিরহে সেই ষুধিটিরাদি 

প[গুবগণের একদিন ও একরাত্রি যেন এক এক বৎসরের তুল্য বোধ হইতেছিল। 
বলিতে পার ; এখানে “অক্জবনবিরহ” আসিল কোথা হইভে, মূলে ত তাহা 

নাই? আছে বই কি, তিলক শ্লোকটির একাদ্ধি উদ্ধ- করাতেই সে কথাটা 
কাহার মনে জাগিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ণ শ্রোকটি এই-__ 

দুষ্টু! বিচিত্রাণি গিরে, বনানি, কিরীটিনং চিম্যয়তা মতীক্ষম্ । 
বন্ভুব রাত্রি দিবসণ্চ তেঘাং সংনৎসরেণে সমানরূপঃ ॥ 

গিরো তন্মিন্ পর্বতে বিচিত্রাণি বনানি চিন্তবিনোদনকরাণি কাননানি দৃষ্ট। 
অপিচ অভীক্ষং নিয়তং কিরীটিনং অঙ্জুনং চিন্তয়তাং তেষাং পাগুবানাং রাত্রিঃ 

দ্বিবসম্চ সংবংসরেণ সমানরূপ এন বন্তুন। বিরম্ত দর্বাহত্বা্িতি ভীবঃ। ফলতঃ 

ইভ| "বংনর ভিলেকে, প্রলন্ন পলকে, কেমনে ঝাচিবে বালা” কবিতার ন্যায় অতি- 

শয় উত্তি মাত্র । 

'আর প্রথম গ্লোকে মে অচোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না বল! হইয়াছে 

তাহার দ্বারাও কেহ এরূপ ফিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন নাষে তবে বুঝি উহা 
উত্তরকুরুর কথা । নম্ততঃ সেই মেরুপর্ধ্বতে এমন সকল মতৌধধি ছিল, যাহার 

আলোকে রাত্রি৪ দিনের মতন আলোকিত হই । কালিদাসও কুমারসম্ভবে সে 

লাখা। নলিয়। গিয়।ভেন। যথ! _. 



উত্তরকেন্্র পিতৃভুমি নহে ১৩৯ 

বনে চরাণাং বনিতাসথানাং দরীগৃহোংসঙ্গনিষক্তভাসঃ । 

তবস্তি যত্রৌষধয়োরজন্তা মতৈলপুরাঃ সুরতপ্রদীপাহ ॥ ১*। ১ম সর্গ 
অতঃপর তিলক, বেদে যে দীর্ঘকালব্যাপিনী উধার কথা বিবৃত আছে, 

তাহার উল্লেখ করিয়৷ বলিতেছেন যে, একমাত্র উত্তরকুরু ব' উত্তরকেন্ত্র ভিন্ন 
এনৃশ্ঠ জগতের আর কুত্রাপি ( দক্ষিণ কেন্দ্েও হইতে পারে ) হইতে পারে না। 

সুতরাং ঞ্ছগ্বেদে যখন এবিষয়ের বিস্তৃত বিবৃতি রহিয়াছে, তখন উত্তরকেন্ত্রই 

মানবের আদি জন্মভূমি ছিল, ইহা স্বীকার্যা। 
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আমরাও সর্বান্তঃকরণে তিলকেব এই কথার সমর্থন করিয়া থাকি। তিনি 

আপন মতের সনর্থনজন্ত খগবেদহুইতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উবাঘটিত প্রায় 
২০1২৫টি মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু আমর! তাহাও নিশ্রয়োজন জ্ঞান 

করি। আমর! স্বীকার করিলাম যে, উত্তরকুক্তে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষ্। ছিল 
ও এখনও রহিয়াছে ? কিন্তু তাহাতে সেই উত্তরকুকুর আদ্জিন্মগেহত্ব কির্ূপে 

সিদ্ধ হইতে পারে, আমর! তাহা অবগত নহি । উত্তরকুরুতে যে ছয়মাস দিন ও 

ছয়মাস রাত্রি হইয়। থাকে, তাহাও আমাদ্িগের পুর্বপিতামহগণ জানিতেন, তথায় 

যে অরোরা বরিরালিস (4১018, 30199115 ) রাঁত্রতে আলোকের কাজ করিত 

তাহাও তীহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ কিক্ষিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ শেষ দেখ) 

এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার সহিতও তাহারা অপরিচিত ছিলেন না। 

কেননা তাহার! সর্বদাই উত্তর কুরুতে যাতায়াত করিতেন । স্ৃতরাং তাহারা 

হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথাহইতে তারতে আসিয়া উহা বৈদিক-মন্ত্রে বিবৃত 
করিয়াছেন, অগ্নিদেব উহার সমাহারেই খগবেদের দেহপুষ্টি করেন । যদি 

তিলক জানিতেন যে বেদ মানুষের প্রণীত, খগ্বেদ ও অথর্বববের একমাত্র ভারতীয় 



১৪, মণনবের আদি কম্মভাম 

সম্পং, তাহা হটলে তিনি এই সকল ব্যিরের উপর এত নিব করিতেন না। 

পক্ষান্তরে সাম ও যছুর্ধেদে এই সকল বিষয়ের কোনও প্রনঙ্গট নাই । অথচ 
সামবেদই সেই দেবলোকের বন্ত ও জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মহাপুরাণ। 

এখানে সামান্িকগণ আরও একটি কথ! ভাবিয়া দেখিবেন যে খগ্বেদে অল্লক্ষণ- 

স্বারিনী উষার কথ1ও বহু মন্ত্রে রহিগ্লাছে-_ 
এভা৷ তা! উষসঃ প্রতিযন্তি মাতরঃ। »--৯২স্ু--১ম 

তত্র সায়ণভাব্যম-_-্যা এনা উবসঃ প্রতিবন্তি প্রভিদিনং গঙ্ছন্তি। দততজান্গবাদ--_ 

নাড়গণ / উষ্! ১ প্রতিদিবস গমন করেন । 

পুনঃ পুনপ্নীরমানা। ১০--এ 

তত্র সারণভাব্মম্- পুনঃ পুনর্জীয়মানা প্রতিদিবসং কুধ্যোদয়াৎ পূর্ববং 
প্রীনর্ডবস্তী | দহুজ.-উষাদেবী দিনে দিনে সন্ত প্রাণীর জীবন হাম করেন। 

বিবা ন্জতি সননং ব্যথিনঃ প্দং ন বেতি গওদভী |! ৬--৪৮ সু--১ম 

তত্র সায়ণঃ__-বা দেবতা সম্গনং সমীচীনচেষ্টাবশ্তং পুরুষং বিহ্জতি প্রেরয়তি । 

কিঞ্চ উবা অধিনঃ যাঁচকান্ বিস্থজতি ওদভী উবা দেবত1 পদং স্তানং ন বেতি কাম- 
তে উ্ঃকালঃ শীন্রং গচ্ছতি। দতজ। হে উষে তুমি অধিকক্ষণ অবস্থান 
কর না। 

আমরা এইরূপ আরও শত শত মন্র্ার! অল্পকালস্থায়িনী উবার নিকাশ 

দিতে পারি । এখন কি আমরা বলিব যে দেশে উষা অল্পক্ষণ থাকে, সেই 

জনপদ মানবের 'আদি জন্মস্ভমি? কফলতঃ তিলকের এই উক্তি সর্বথাই 
অযৌক্তিক বলিয়া আমরা ইহার অন্রশীলনে ক্ষান্ত থাকিলাম। অতঃপর 

আমরা তিলকের হিমপ্রলয়ের কথা বলিব। ভিনি বলিতেছেন যে 
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উদ্তবকেঙ্ছর পিডুভজি নহে ১৪. 
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তিলক এণানে প্রকারান্তরে মহামতি ওয়ারেন সাচেবকে প্রমাণস্থলে খাড়া 

করিয়াছেন। কিন্তু আমর] কোনও খবি বা সাহেবের নামে দশায় পড়িবার 

নহি। যদি তিলক ওয়ারেন সাহেবের সমাহ্ৃত প্রমাণাবলীদ্বারা 101) [১০1৩ 

এব আদিগেহত্ব সমর্থিত করিতে পাবিতেন, তবে আমরা তাহা। মাথা পাতিয়া 

গ্রহণ করিতাম। বেদ বা আমাদিগের অন্তান্ত গ্রন্থে হিমপ্রলয়ের কথা 

থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে বে সেই হিমপ্রলয়ের স্থানকে আদিগেহ 
ডাবিতে হইবে, এক্প কোনও হেতুই দেখা যায় না। বর্দি কোনও বেদমন্ত্র বা! 

শান্গবাকা বলিতেন যে, আমাদিগের আদিপিতৃভূমিতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস 
রাত্রি ছিল, দীর্ঘকালব্যাপিনী উদ্া ছিল, হিম প্রলয় ছিল, তাহা হইলে আমরা 

নতশিরেই তিলকের মতের সমর্থন ও অনুমোদন করিতাম। কিন্তু সেরূপ 

কোনও কথ। কোনও খবিই বলিয়া খান নাই । বিষুপুরাণে বিবৃত আছে যে 

বাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ফ্রবঃ | 
ক্ষযমায়াতি তাবৎ তু ভূনেরাভুত সংপ্রবে ॥ 

তত্র শ্রীধরস্বামী--ভঁতসংপ্রবর্ূপঃ যঃ অস্তঃপ্রলয়ঃ তৎপধ্যন্তম্। ৯২। ৮অ। ২অংশ 

হে মৈত্রেয়! যে গ্রদেশে মহারাজ এব অবস্থিত ছিলেন, ভূতসংপ্লৰ বা 

গ্রলয়বিশেষ উপস্থিত হইলে সেই সকল স্থান ক্ষর প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
উহা হিম'প্রলয়। পুরাণে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক এক লোক তুষার 

প্লীবনে প্লাবিত হইলে লোক সকল নিকটবর্তী অন্যলোকে যাইয়৷ আশ্রয় গ্রহণ 
কবিতেন। মহাভারতেও এন্নপ বিকৃতি দেখিতে পাওয়া ধায় । 

যোভ্নানাং সহশ্রাণি পঞ্চ ঘণ. মালাবানথ । 

নহ1রজতসঙ্কাশা জাসস্তে তজে মানবাঃ 1 ২৯ 



১৪২ মানবের আদি জন্ম€ঁমি 

ব্রহ্গলোকচ্যতাঃ সর্বেধ সর্ব সর্বেধু সাধবঃ | 

রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশস্তি দিবাকরম্ ॥ ৩৩ 

আদিতাতাপতস্তান্তে বিশস্তি শশিমগ্ডলম্ ॥ ৩২--৭অঃ, ভীন্মপর্র্ব। 

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীনদেশস্থ মাল্যবান্ পর্বত একাদশ সহম্র যোজন 

বিস্তুত। তদেেশীয় লোক সকল রজভবৎ শুত্রবর্ণ, তাহার! ব্রহ্মলোক 

হইতে তথায় আসিয়া বাম করিয়াছেন, তাহারা সকলেই পরম সাধু। কেহ 
কেহ বা মহধি হ্ধ্দেবের জনপদে প্রবেশ করেন, কেহ কেহ ব! তথায় 

থাকিতেও সমর্থ না হইয়। মহারাজ চন্দের জনপদে প্রবেশ করিয়ছিলেন । 

ইহা প্রকৃত কথা । হিমপ্রগয়ে লোক সকল বহুবার ব্রঙ্গলোক বা উত্তর 

কুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্লাভনিকগণও এই 

ব্রহ্মলোকহইতে হিম-প্রলয়বশতঃ কুশিয়ায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, 

কিন্তু তাহাতেও উক্ত ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুর আদিগেহস্থ নিবর্ঢ হইছে, 

পারে না। আমরা পঞ্চনদহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিঠেছি। 

এখন যদ্দি কোনও বাঙ্গালী কোনও কারণে বিপদগ্রস্ত হইস্বা কাশী, অবস্তী, 

গুজরাট বা উক্ত পঞ্চনদে আবার গমন করেন, তাহ। হইলে বেমন বঙ্গ- 

দেশকে আদিম নিবাসভূমি বলিরা গণনা! করা যাইবে না, তদ্রপ পিতৃভূমির 
লোকেরা কোনও কারণে ব্রহ্গলোক বা উত্তর কুপুতে যাইয়। বাস করার 

পর হিমপ্রলয়ে ব্রহ্ধলোক ত্যাগ করিয়া ভদ্রাশ্ববর্ধ, কেতুমালবষ ব। ইলারুত 

বর্ষে পুনর(গমন করিলে ব্রহ্মলোককে প্রকৃত আদিন পিতৃ ম বল! যাইতে 

পারিবে না। সুতরাং তিলক উত্তর কুরুর আদিগেহত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা 

বলিয়াছেন, তৎসমুদ্বায়ই 'অযৌন্তিক ও অমূলক । কোনও বেদের কোনও মন্ত্রই 

বলে নাই যে উত্তর কুরু বা উত্তরকেন্ছ্র মানবের আদি জন্মভূমি বা পিতলোক । 

ফলতঃ উত্তর কুরুতে যে আদি দেবলোক পিতৃভূমি হইতে লোক সকল যাইয়। 

উপনিৰিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও মামাদিগেব শান্ত্রে বিবৃত আছে। যহুক্তং মহৃষি 

বানুনা-- 

উত্তরন্ত সমুড্রস্ত সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে । 

কুবব স্তএ ভদবর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১১ 



উত্তরকেন্ত্র পিতৃড়ুমি নচে ১৪৩ 

দেবলোকাৎ চাতাস্তত্র জায়স্তে মানবা? শ্ভাঃ | 

শুরাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব চ স্টিরযোবনাঃ ॥ ১৬ 

তত্র স্বর্গপরিন্বষ্টা জায়ন্তে হি নরা: সদা । 

(ভীমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্ 1 ৪২--৪৫অঃ 

কেহ বলিতে পারেন যে কেন শ্রদ্ধেয় তিলকের এবপ প্রমাদ ঘটিল। 

তাঁহার প্রমাদের কারণ এই বে তিনি ভ্রান্ত নুর্দা-সিদ্ধান্তের কথায় হুমেক্প্রদেশ 

ব। উত্তরকেন্ত্রকে দেবনিবাস বলিরা ধারণা করেন, বস্বতঃ সুমের পর্বত বা 
মেরুপর্বতই দেবনিবাস, পরন্ত মের প্রদেশ ব। উত্তরকেন্দ্র নহে । 

তৎপর যখন তীহার উক্ত ভ্রান্তি সতোর সিঃগাসনে আরোহণ করিয়া বসিল, 

তখন ভিনি দেবনিবাস মেরুপর্বত ও জনমানবের অনধুষিত মেরুপ্রদেশকে এক 

ভাবিয়া হার প্রমাদকে আবও দ্র়ীভত হইতে দিলেন। তখন ওয়ারেমের 

মার একটা ভ্রান্তি হিপককে আরও কুপথে লইয়া গেল, তিলি বিশ্বাস করিতে 

বাধা হইলেন বে ইলাবৃতবর্ষটাই মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্ত্রে অবস্থিত । 

কিন্তু ওয়ারেনের ইহাই স্থলে ভূল। হিন্দুরিগের সকল শান্ক্ররই ইহাই 

অভিমত যে হিন্দুর্দিগের পুর্ব-নিবাঁস মেরু, কিন্তু সে মেরু, মেরুপ্রদেশ বা উত্তর- 

কেন্দ্র নছে' প্রস্থ মেরুপব্বত এবং সেই মেরুপর্বতই উক্ত ইলাবৃত বর্ষের মধাগত । 

“মেরু-মধাং ইলাবৃতম্ 

তণে বেদে কেন “ইলা উন্তব বেদী” “এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদী” | 
“ইয়ং বেদিঃ পবে। অন্থঃ পৃথিব্যাঃ ।এব্ধপ বল হইত ? কেন উত্তরকুরুকে বেদী বা 

পৃথিবীর শেষ সীমা বলা হইত না? যেহেতু তখন মহঃ ভপঃ সতা ( উত্তরকুরু বা 

ব্রহ্মলোন্ ) বা সমগ্র সাইবিধিয়ার চিইনাত্রও ছিল না, উচা তথনও স্থলে 

পারণত হয় নাই, কাজেই ইলা উত্তরবেদী বলিয়া কবিত হইত। আমরা ইহার 

সমথনার্থ ওয়।রেনের প্রকরণে ও এখানে উপরে যে প্রনাণ দিয়াছি, তাহা ছাড়া 

সম্প্রতি তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ হইতে আব কতিপয় প্রমাণের অধাহার করিব । 

স সমুদ্র উত্তবতঃ প্রীজ্লং ভূমাঞ্জেন । এষ বৈ সমুদ্রঃ। বংচাত্বালঃ। এষ 

উবে স ভৃমান্তঃ, যত বেগ্ান্তঃ | 

তত্ধ সায়ণঃ-".-.'যোহয়ং প্রসিদ্ধ! লবণ-সমুদ্রঃ সোইয় মু্তরস্তাং দিশি 

কুমেবন্থিনভাগেন সহ কদাচিৎ প্রজ্ছলিতহ গডৎ। পোঙ্যমঞ্জ দেব্যজনতমৌ। 



১৪৪ মানবের আদি জন্মভূষি 

সম্পাগ্তে । যোহয়ং চত্বালাখোগর্তঃ অস্তি স এব অত্র সমুদ্রস্থানীয়ঃ। যোহয়ং 

বেদে অবসানদেশঃ, সোনগং ভূমে রবসান-ভাগঃ | ২৬৮পৃঃ | 

এই যে লবণময় উত্তরমহাসাগর বর্তমান, উহা বেদী ইলাবৃতবর্ষের লাগ 
উত্তরে শোভা পাইতেছিল। উক্ত বেদীই তজ্জন্য ভূমির শেষ প্রান্ত বলিয়া কথিত 

হইত। উক্ত ইলাবৃতবর্ষধ তখন একটা প্চাত্বাল” অর্থাৎ চত্বর ছিল। 

উক্ত চাত্বালই সর্বাদৌ দেবগণের যজ্তানুষ্ঠানভূমি হইয়াছিল বলিয়া উনার 
নাম বেদী” বা “যজ্ঞ” ( অয়ং বজ্ঞে। ভূবনন্ত নাতিঃ ) উক্ত দেবযজনভমিব উত্তরে 

আর কোনও জনপদ ছিল না বলিয়! উহাকে ভূমির অস্ত বা পৃথিবীর শেষসীমা 

বা “মের” মনে করা হইত। তখন ছ্ভাবাপূথিবী বা উক্ত ইলাবৃত ( ইলাবৃতং 
15155101, 121591211) বর্ষ এবং পৃথিবী বা! ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোনও 

জনপদই ছিল ন!। 

গ্যাবাপৃথিবী সহ আস্তাং ।১৬পৃ-এী 

তত্র সার়ণঃ- স্ৃষ্টিকালে ছ্যাবাপৃথিবোৌ মধ্যগতাস্তরীক্ষবাবধানরহিতে 

অভূৃতাং । পুর্বকালে কেবল একমাত্র গ্যাবাপৃথিবীই ছিল, তখন উহাদের অস্তঃ বা 

মধ্যে অন্তরীক্ষ জনপদ ছিলনা । তৎপরই-_ 
ততঃ সমুড্রো অর্ণবঃ | € শেবচরণ--১--১৯*--১৭ম ) 

পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে “সমুদ্র” ব! জলপ্রধান পৃশ্রি বা অস্তরীক্ষেব উৎপত্তি হয়। 

এবং তদবধিই গ্যাব৷ পৃথিবী ও উত্কু অন্তথরীক্ষকে লইন্লা “ভুভু বঃস্বঃ” এই 

*জিতুবন” বা ত্রৈলোকা” গঠিত হয় । 

এবং তংপর খত, অহ, রাত্রি ও সংনংদরঙ্গনপর্দের উৎপত্তি হইলে 

(১।২--১৯* 1১৯ ম) হা “দিব” নামে কথিত ভয় । এবং তখনই সতালোক বা 

উন্তরকুরু পৃথিবীর শেষ সাম। বলিয়া কথিত হইতে থাকে । 

স্থাবর খৈ লেকিঃ কার! । ১৪ প তৈঃ ব্রাঃ। 

তখন সাবেক উত্তর বেদী ইলা মাঝে পড়িয়৷ যায় । সুতরাং উত্তরবেদী ইলাকে 

তোঁমর। উত্তরকেন্দ্রে লইয়া বাইতে পার না এবং উহার মধাগত মেরুপর্বতও 

মেক্প্রদেশে যাইতে নারাজ | সুতরাং উত্তরকেন্ত্র আর্দি নিকেতন নহে । উহা 

কোনও দিন *ভূতভাবন” বলিরাও বিশেধিত হয় নাই । মেকপর্ব্যই “ভূতভীবন” 
বাআদ গকেতম। 



উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে ১৪৫ 

অতঃপর আমরা “মেরুতৰ” গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারীরায় 

মহাশয়ের ব্যাহত মতের নিরসনে প্রয়াস পাইব। তিনি একত্র বলিতেছেন যে-_ 

“আরও দেখা গিয়াছে, এ মেরুপ্রদেশেই 
আদি মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে” । ৮পৃ। 

কিন্ক বিনোদবাবু কোন্ বেদ, কোন্ পুরাণ বা কোন্ হিন্দুশান্্ের কোথার 

যে এই অনাস্বাদিতপুর্ব এতিহোর সন্ধান পাইলেন, তাহা তিনি দেখাইয়া! দেন 

নাই, সুতরাং আমবা তীহার এ অলীক ও অমূলক নতের অন্ুবর্ভন করিতে 

পারিলাম না। বস্ততঃ ইভা.কি কল্পনা-মহামাগরের একমাত্র ফেনবৃদ্ধদই নহে ? 

অবশ্ঠ ভিনি তাহাব মতের সমর্থনজন্ ৩ষ্ঠ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে 

“এপনকার মত উত্তর মেরুপ্রদেশ চিরদিন তুষারাবৃত ছিল ন!। 

এখনকার মত ভখন সে এক অজান। দেশ ছিল ন11” ইত্যার্দি 

কিন্তু যখন উত্তরকেন্ত্র বা স্থমেরুপ্রদেশ ও দক্ষিণকেন্ত্র বা কুমের প্রদেশে 

সুর্যোর ছয় মাঁস দর্শন ও ছয় মাস অদর্শন, তখন এতদুভয় স্থান যে চিরনীহারাবৃত 

হইবে ও থাকিবে, উহ ফ্রুবই । এই ছুই স্থানে যে ছয় মাস হুর্যের উদয় হয়, 

সে ছয় মাসেও এই সকল স্থানে সুর্যাকিবণ বা উত্তাপ বিষুব-রেখার ন্তার সরল- 

ভাবে নিপতিত হর না,উ্থা বক্রভাবে পড়িয়া ঠিকুরিয়া বাহিরে চলিয়৷ বার, কাজেই 
শৈভা এখানে নিতা সংবদ্ধ। অবগ্য কোনও ভূমি নিম্ন হইলে তথায় আংশিক 

গীগ্লাধিক্য হইতে পারে, কিন্ু উত্ধর মেক বা কৃমেরু যে সময়ে নিন্ন ও কিঞ্চিৎ 

শ্রীঘষপ্রধান ছিপ, হখনও নথাঁয় নন্নধাধাসেব সংবাদ পাওয়! যায় নাই, এখন যে 
এই বনু সহ খংসর যাপত উহ! লোক-লোচনের বিষরীভূত হইয়াছে, তথাপি 
এখনও কেহ উহাতে মন্্রধাবাসের সংবাদ বণগোচর করেন নাই, অগ্ভাপি 

পাশ্চাত্য মনাবিগণ উহার 'মাভাস্তুরিক অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া 

জানা যায় নাই। যর্দি উহ পূর্বকালের অধ্যুষিত ও পাঁরচিত স্থান হইত, 
তাহ। হইলে কেন রামায়ণ বপিবেন ষে-_ 

ন কথঞ্চণ গন্তবাং কণা মুত্তরেণ বঃ। 

অভাসঙ্করম অনর্ধদং ন জানীনস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৬1 কিফিদ্ধা। 

১৯৪ 



১৪৬ মানবের আদি জন্মভূষ্সি 

হে বানর-চমৃগণ । তোমরা কখনই উত্তর কুরুর উত্তরে গমন করিও না। 

কেনন! 'তথায় হৃর্য্যোদয় হয় না 'ও আমরা! কেহ উহার সীমাও অবগত নহি । 
ইহাদ্বার! জানা গেল যে, রামায়ণের যুগের লোকেরা উত্তর কেন্দ্রের বিষয় 

অজ্ঞাত ছিলেন। এ যুগে তথায় মনুষ্য বাস করিলে অবশ্য সে খবর তাহার! 
জানিতেন ও রাখিতেন। রামায়ণে বিস্তৃত ভৌগোলিক তত্ব আছে, অথচ উহাতে 
উত্তর কেন্দ্রের কোনও কথাই নাই। 

তৎপর পৌরাণিক যুগের যে খাষিরা স্ব স্ব গ্রন্থে, দ্বীপ, উপদ্ধীপ, নদ,নদী, পর্ব্বত 
'ও জনপদাদির সমাক্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং & সকল গ্রন্থে জনপদসমূহ 
সপ্তলোক, নববষ ও চতুর্দশ ভুবনে বিভক্ত বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে, যদি তাহা- 

দিগের সময়েও উন্তরকেন্ত্র পরিচিত স্থান হইত, তাহ! হইলে তাহারাঁও কোনও ন। 

কোন স্থানে সে কথ! বলিয়া! যাইন্তেন | কিন্তু পৌরাণিকেরা উহার নাম লইয়াও 

উহাকে দ্বীপ বা বর্ষের পরিগণনায় স্থানদান করেন নাই। 
তশ্মাৎ দিশ্টান্তরস্ত[ং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি। 

সর্ধেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরু রুত্তরঙ্টো যতঃ ॥ 

২০--৮মঅ--২অং--বিঞ্ু পু। 

উত্তর দিকে সর্বদাই দিন ও রাত্রি। যেহেতু মের ( মেক্প্রদেশ ) সকল 

হ্বীপ ও সকল বর্ষের উন্ভুরে বাহিরে 'মবস্থিত | 

সর্বদা দিন ও সর্বদ] বারি, ইহা অত্িবাদ । ছান্দোগ্যোপনিষদে “সকৃৎ 

দিবা” নলিয়া একটা কথ! আছে, উহাও অতিবাদমাত্র । ফলতঃ এ সকল স্থানে 

ছগ্নমাসবা।পী দিন 9 ছয়মাসবাপিনী রাত্রি। যদি এই মেরুপ্রদেশ মনুষা 

কর্তৃক অধ্যুষিত হইত, তাহ! হইলে কৃত মান্তষ উহাকে গণনার বাহিরে স্থান 

দিচ্ছেন না| যাহারা বলেন যে- আমরা মিশর বা! বাবিলন "মথবা পেলেষ্টাইন 

হইতে ভাধতে আসিমাছি, তীহারাও এরূপ ভ্রমান্ধ। ফলতঃ উত্তরকেন্ত্র বা 

মিশর ও ককেশশাদি স্কান আমাদের পিড়ভমি হইলে আমর। আমাদের শাস্ত্রে 
সেকথা! না বলিয়া থাকিতে পারিভাম না । মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃত বধকে আমাদের 

বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণাদি পিড়ভুমি বলিয়াছেন । এই সকল স্থানকেও আমরা 

এখন পবিত্র 'ও অনাধ্য ভূমি মনে করি । প্তথাপি উ5। যে আনাদের পিতৃভূমি 

ক্টাহা যেমন বেদ বলিক্বাছ্েন (দেন পিঠা), ক্ঠিমনহ পুবাণাদিও উহ বলতে 



উত্তবকুর পিড়ভূষি নড়ে ১৪৭ 

পণ্চৎপদ হয়েন নাই । উন্বরকেন্দ্রকে শাস্্কারেরা যে পিতৃভূমি বলেন নাই, 

তাহীতেই উহার আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইতেছে । অপি চ কৌনও বেদেও উত্তর 

কেন্দ্রের নাম দৃষ্টিগেচর হয় না, সুতরাং উহা যে বৈদিকযুগের পর স্থলে পরিণত 

হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহমাত্রই নাই | অবশ্ঠ কৃযাসিদ্ধান্ত লিখিয়! গিয়াছেন যে__ 

উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীতিত]। 

তন্তাং সিদ্ধ! মহাআ্মীনো নিবসস্তি গভব্যথাঃ ॥ ৪০ 

ভূবুত্তপাদবিবরা স্তা্চান্যোস্তং প্রতিষ্ঠিতাঃ | 
তাভ্য শ্চোত্তরতো মেরু স্তাবানেব,সরাশ্রয়। ॥ ৪১ ভগোলাধায়। 

উত্তরে সিদ্ধপুরী, উহা কুরুবর্ধে অবস্থিত । তথায় গতব্যথসিদ্ধ খধিগণ বা 

করেন । উক্ত লঙ্কা, সিদ্ধপুরী, যমকোটি ও রোমক পত্তন, ইহার। একটা অন্তটার 

বিপরীত দিকে তুবুত্তপাদে অবস্থিত । মেরুপ্রদেশ উক্ত সিদ্ধপুরী হইতেও উত্তরে 
এবং তথায়ও দেবগণ বাস করেন। 

কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ভাস্করা চার্যযপ্রভৃতি কেহই একথা 
বলেন নাই। তাহারা মেরুপর্বতকে “দেবনিবাস+ বলিয়াছেন, উত্তরকেন্ত্রের 

নামও লইয়াছেন, কিন্তু উহাতে যে কোনও দিন দেবতা বা মানুষ বাস করিয়াছেন 

বা করিতেন, তাহ মুখেও আনয়ন করেন নাই। তজ্জন্ত মনে হয় ুষ্যসিগ্ধান্তে 
লিপিকর-প্রমাদবশ তঃ 

তাবানেব স্ুরাশুয়ং 

এই কথাটা প্রবেশ লাত করিয়াছে । কেবল ইহাই নহে, অন্ত্রও এই লিপিকর 

প্রমাদের সত্ব। লক্ষিত হইয়। থাকে । 

অনেকরত্বনিচয়ে জানব নদময়ে! গিরিঃ | 
ভূগোলমধ্যগো মেরু রুভয়ন্র বিনিগত: ॥ 

খানে যে_“উভয়ত্র বিনিগতঃ”-_মেরুর এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাও 
লিপিকপপ্রমাদ। কেনন! যে মেক, ন্বণরত্বময় গিরি বা পর্বত, উহা! কি পৃথিবীর 
ছুই প্রান্ত (উত্তর মেরু ও কুমের ) দিয়৷ বহিগত হইতে পাকে ? 

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্ 

বায়ুপুরাণ, অন্তান্তি পুরাণ ও রামায়ণ, মহাভারত সমস্বরেই বলিক্ধাছেন ঘে-_ 



১৪৮ +-**** মানবের জাদি জন্মভূমি 

মেরুপর্ত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত, পরন্ত উত্তর-মের ও দক্ষিণমেরুব্যাপী নহে। 

হুরয্যসিদ্ধান্ত ইহার পরেই বলিতেছেন যে-_ 
উপরিষ্ঠাৎ স্থিত স্তস্ত 

সেন্দ্রাদেবা মভর্ষয়ঃ | ৩৫ 

উক্ত মেরুপর্ব্বতের উপরে ইন্ত্রপ্র্নতি দেবত। ও মহধিরা বাস কবেন। পক্ষান্তরে 

উত্তর মের বা কুমেরতে কোনও মেকপর্বশ "মাছে, ইহাও কেহ বলেন নাই ও 
তথায় যে দেবতার! বাস করেন, ভাহাও কুত্রাপি বিবুক্ত দেখা যায় না। 

কোন্ দেবতার! উত্তর মেরুতুত নাস করিঠেন % কোনও দেবভাই নহে 1 

পূর্বে ব্রহ্মা ও ইন্দাদি দেবতারা মেক্পর্বাতের উদ্শ্গ ও হামদেশে বাস 

করিতেন ৷ পরে ব্রঙ্গাদি দেন্গণ উত্তর কুরাতে চক! বান । নে | উতববু, রও 

উত্তরকেন্দ্রেব মধাস্থলে নহে, পরন্থ উভা উন্ভর সভারাগরলের ক্ষিদে দিবাজনান | 

আর নেরুপব্বত এশিয়ার মধ্যসস্তা উরি: অপস্থিত। স্থতরাং সুষ্য- 

সিদ্ধান্তের এই ইটা অংশ 

মেরু রুভয়ত্র নিনির্গতঃ | ৩৪ 

মেক স্তাবানেব সুরা শ্রয়ঃ | ৪১ 

লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট । ফলত লেখক বোধ হয় এখানে ঘাহা৷ ছিল তাহা লিখিতে 

ভুলিয়া বাইয়া এই নিষ্বোদ্ধ স্থানের পাঠ নকল কবিয়াছিলেন_ 

'আচাধ্যঃ শশষ্যবোধার্থং সব্বং প্রহাক্ষদশিনানূ। 

ভূমিগোলন্ত রচনাং কুর্মাৎ আব) কাধিণাম্ ॥ ১ 

অভীষ্টং পথিবীগোলং কাররিত্বা ভু দারবম্। 

দণ্ডঃ তন্মধাগং মেবোরুভয়ত্র বিনিগ গভম্ ॥ ৩ 

অধ্যাপক শিষ্যের বোধের জন্য সকল বিষয় 'প্রতাক্ষ দর্শন কর ইবেন, শুধু মুখে মুখে 

উপদেশ দিবেন না । তিনি ইচ্ছামত পৃথিবীর একটা কাঁ?ময় গোলক (21015) 

নিশ্শীণ করাইয়। উহার ঠিক মাঝখানে (চরথ।র ডিনেন মধ্যে প্রবেশিত কাঠের 

ন্যায়) একটা কাঠ্ঠিয়! প্রবেশ করাইয়া দিবেন, যেন উহা! উভয় মেরু ( দক্ষিণ 

ও উত্তর ) ভেদ করিয়া বাহির হয় ॥ 

এ অতি সঙ্গত কথা, কিন্ত আস্ত 'একট। মেরুপর্বহ কেমন করিয়৷ উভয় 

মেরু ভেদ করিয়া বাহির হুইয়। থাকে ? স্তরাং এই উদ্ধৃত পাঠ অপ্ররুত, এবং 



উত্তরকুরু পিচভূমি নহে ১৪৯ 

উত্তর মেরু বা! উত্তরুকেন্ত্রে যে দেবতারা বান করিস্তেন, সে সংবাদও অলীক 

ও অমূলক | কেবল ইহাই নহে, পণ্ডিত জীবানন্দ নিদ্ভাসাগর ও বিনলাপ্রসাদ 

সিদধাস্তসরন্বভীমহাশয় ভাঙ্করাচাযেঠর ভুবনকোযের একটা পাঠও ভুল 
ছাপাইয়াছেন। বথা“অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং তমেরং, এখানে প্ররুতপাঠ 

“উদ্ক্ তত”, হইবে | বিনোদবাবু স্লান্তরে বলিতেছেন যে-_ 

“অন্এব সকল প্রাচীন শাস্স অনুসারেই নেরুপ্রদেশ মানববাসের 

'আদি স্থান” ।১৮পুঃ 

কই প্রাচীন অপ্রাচীন কোনও বেদের কোথায়ও ত ইকা লেখা নাই থে 
“মেরুগ্রাদদেশ” মানববাসের আদি স্থান ? হিন্দুর অন্য কোনও শান্েও উহ! দেখা 

যারনা। একথা বাইবেল ও কোরাণে থাকিলেও তাহা! আমর! জানিতাম, 

কেননা অনুদিত কোবাণ ও বাইবেল পড়িয়াছি। 'অপিচ আহভেস্তাগ্রন্থের 

প্রীর্য্যন বয়েজো”_ আরিয়াণেম ভেইজে। 

উত্তরকেন্দ্র | মেরুপ্রদেশ নহে, উহা আমাদিগের আযণগণের- আধ্যাণাং 

বর্ঃ) আধ্যাব | পাশীরা তাহাদের গ্রন্তের কুত্রাপি উত্তরকেন্ত্র বা মেরুপ্রদেশের 
নাম গ্রহণ করেন নাই ; করিলে তাহ1ও দেখিতে পাইভাম, কেননা আমাকে 

ইংরাজী জেন্দাভনস্ত।ও আদিঅন্ত পড়িতে হইয়াছে । অবগত তাহারা-_ 
19010 17915” 80101), 

একথ৷ বলিয়াছেন। কিন্ত এ পবিত্র ও মহতী (21161, ) ভূমি মেক্প্রদেশ 

নহে, পরভ্ত মেরুপর্বত। কেননী এই মেরুপর্বতেই দেবতাদিগের বাসস্থান 

ছিল। আদিমানববির'টুও ইহার সান্ছদেশে প্রহ্থত হয়েন। অবশ্ত বিনোদ- 

বাবু বলিতেছেন (- 

“আয্াগণ মেঞ্চপ্রদেশে ৫৪৫ ব্সর বাস করিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। ৫৪ পুঃ 

আধ্যগণ ৪৭৩৭৩ সৃষ্ট্যবে বা ৭১৫৪ খরষ্টপূর্ববান্ধে ব্রহ্মার জন্মহইতে ৪৭৯৪৭ 
সষ্ট্যব্দ বা ৬৫৮৭ পুঃ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত ৫৭৪ বৎসর উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিয়া- 
ছিলেন। ৪৭৯৪৭ স্ৃষ্টাবধে বা! ৬৫৮০ পুঃ খৃষ্টাব্দে মেরুপ্রদেশ হিনশিলাপাতে ধ্বংস 
হইলে, রাজ! চাক্ষুষ ম্ুুমেরুএাদেশে গিয়া রাজাস্থাপনকরতঃ তথাকার মন্ু 
হইয়াছিলেন*৯। ৪* পৃঃ 



১৫০ মানবের আদি জন্মভূমি 

পাঠক! বাইবেলে লিখিত আছে, পৃথিবীর ক্ষ্টি এই ছয় হাজার বংসর 

হইয়াছে । কিন্তু বাইবেলবিনোদী বৈজ্ঞ/নিক সাহেবের এখন বলিতেছেন 

যে রেডিযম ধাতুর 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পৃথিবীর স্ষ্টি গনান দশ কোটি বৎসর 

হইয়াছে । আমি কিস্তু বাইবেলের কথাই বিশ্বাস করি.কেননা মুষা পয়গণ্থ্কে সদা 
প্রভু সিনার পর্বতে বসিয়া নিজ আহুল দিয়! পাথরে ব5ন শিখিরা দিয়াছিলেন। 

বাইবেল সেই বচনসমষ্রি, সুতরাং উহ্থাই প্রকৃত খোদাব কলম। পক্ষান্তরে 

হিন্দুরা! যে স্থষ্টির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, পঞ্জিকার দে হথষ্টির তাবিখ লেখা 

আছে, বিনোদবাবু যে থুষ্টাবৰ দিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। 

কেনন! পরমেশ্বর পঞ্জিকাপ্রণেতগণ ব। বিনোদবাবুকে ( যুধার মতন ) সামনে 

রাখিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহা হইলে হিন্দুদের সৃষ্টির বয়সগণনা সত্য হয় কি 

প্রকারে? “কো অন্ত বেদ প্রথমন্ত অহ্ঃ ?” খগ বেদ 

বিনোদবাবুর ব্রার এ জন্মপত্রিকার বা কোষ্ঠীর জ্যোতিবিৎ কে? 
বরাহমিহির না খন ঠাকুরাণী? 

আরও এক কথা, ষধন পরমেশ্বর প্রথম পরমাণু সৃষ্টি করেন, তাহার বনু 

কোটী বৎসর পরে এঁ সকল পরমাণুর যোগবিয়োগে মন্থুয্যের উৎপত্তি হইয়।ছিল। 
কেবল সেই প্রথম উৎপন্ন মানুষ নহেন,ভীহার পরবর্তী লক্ষ লক্ষ কি কোটা পরাস্ত 

মনুষ্য বর্ণজ্ঞানবিহীন বর্বর ছিলেন। ইহারও বহুকাল পরে বনু মনুষ্ব-বংশের আবি- 

ভাব তিরোভাবের পর তবে মানুষ জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়েন, ও কুলপাষ্রিকা 

প্রণয়ন এবং অব্প্রচলনপ্রভৃতি কালগণনার বুদ্ধিলাত করে»। সুতরাং সে- 

কালের মান্থষ কেমন করিয়া স্থট্টির গত আমুক্ষ(ল গণিয়া ঠিক করিবেন? 

হিশুদিগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিগ্রভৃতি যুগগণন৷ সভ্যতার ঘুগে সমারন্ধ। 
যাহার নান *সত্যবুগ”, উহা আদি জগৎকষিহইতে নহে, পরস্ত সভ্যতার 
প্রথমধুগরহইতে গণিত। সুতরাং পঞ্জিকা সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের 

বয়সের কথা বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ কখন প্রথম স্থষ্টি করেন, 
তাহা যোগী, খধি, সাধু, সন্ন্যাসী, কাহারও জানিবার শক্তি ছিল না ও এখনও 
নাই। সুতরাং বিনোদবাবু ষে কেমন করিয়। একবারে তিথি নক্ষত্র ঠিক 

করিয়! গণিয়া দিলেন যে স্থষ্টির বয়স 'অত বংসর এবং উহা খুষট পূর্ব এত বৎসর 



উতরবুরু পিডৃুমি নহে ১৫১ 
ইছার নিদান ঝা প্রমাণ কোথায়? একালের কোনও বিবেকশীল মানুষ কি ইহা 
বিশ্বীন বা! গলাধঃকরণ করিতে পারেন ? 

স্ষ্টির বয়স ৪১৯৪৭ বৎসর 

ইহা অপেক্ষা হাম্তজনক সংবাদ দুনিয়াতে আর নাই। জগতের আদি গ্রন্থ 
সামবেদেব বয়ঃক্রমও কি উভাঁ ভপেক্ষা অত্যধিক নহে? আমর যে আদি 

স্থতিকাগারহইনে সামগান করিতে করিতে ভারতে আসিয়া খগ্বেদ প্রণয়ন 

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাঁম, উহার বয়ঃক্রমও কি ৪৭৯৪৭ বংসর অপেক্ষা 

কিছু বেশী হইবে না? মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভারতবিদ্বেষী সাহেবের! বাইবেলের 
প্রাচীনত্সমর্থনজন্ত আমাদের বেদগুলিকে তিন চারি হাজারের বস্তু বলিতে 

পারেন, কিন্তু ধাহাঁরা প্রকৃত সত্যান্থেবী, তাহারা কখনই তাহা বলিবেন না। 

অথবা সামবেদেব আগে আর্যাগণ যে কোনও দিন উত্তরমেরুতে গমন করিয়াছেন, 

যাইতে ক্ষম হইয়াছেন, এবং তাহারা যে তথায় গণ! ৫৪৫ বংসর বাস করিয়া 

ছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্ ষে তথায় মন্ুত্ব গ্রহণ করেন, বিনোদবাবু এ বার বাঘের 
লেখা কোথায় পাইলেন ? তিনি তাহার গ্রন্থে এইরূপ আরও বন্থ আচাভুয়া কথা 

লিখিলেন,প্রায় পৌনে এক ডজন কৃতবিগ্ক বাক্তি তাহার অজস্র প্রশংসাও করিলেন, 

কিন্তু বিনোদবাবুর গ্রন্থে ধ সকল কথা! বিশ্বাস করাইবার ত একটা প্রমাণও 

অবতারিত দেখ! যায় না? বয়স কম হইলেও স্ষ্টির বয়স যে গণা অতটা 

বংসর, তাহা স্ষ্টিকর্তা ভিন্ন আর কাহারও জানিবার বা বলিবার উপায় নাই। 
বিনোদবাবু স্থলান্তরে বলিতেছেন যে- 

“প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম”ব্রহ্জা?” ৷ ৪৭৩৭৩ স্ৃষ্্যব্ব বা ৭১৫৪ খৃঃ পৃঃ অবে 
মেরুপ্রদেশে হহার জন্ম হইয/ছে” । ১০ পৃঃ 

প্রশাণ ? তিনি উহ্থাব প্রমাণন্বরূপ নয় শত বৎসর পর্বের বৌপদেবীয় ভাগবতের 
একটা বচন উদ্ধত করিয়াছেন । 

স এব প্রথঘং দেবঃ কৌমাবং সর্গমাশিতঃ | 

চচ।র ছুশ্চরং ব্রন্ধা ব্রঙ্গচধ্য মখতম্ ॥৬ 

“অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূ্প ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি পশ্চাৎ কৌমার 
নামক স্থষ্টি অবলঘ্বনপুর্ববক ক্রাঙ্গণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কঠোর ব্রক্ষচর্যা আচরণ 
করেন” । »* পৃ. 



১৫২ 'মানবের আদি জন্মভূমি 

আমবা ত এই গ্লোকহইতে ব্রহ্মার মেরুপ্রদেশে জন্মের কোনও কথাই পাই- 
লাম না। তৎপর বিনোদবাবু ষে গণার্গাথা "সন তারিখ দিয়াছেন, তিনি 
এগুলি কোথায় পাইলেন, তাহাও তত আমর! বৃঝিতে পারিলাম না! | বিনোদবাবু 

কি এগুলি যৌগবলে অবগত হইয়াছেন? না এগুলি তাহার "ন্বপ্রাি” ? 
আর তিনি যে উদ্ধন শ্লোকটীর বঙ্গান্তবাদ করিয়া দিয়াছেন, উহাঁও কি 

ঠিক হইগাছে ? উহার 'অর্থকি ইহাই নছে ?- 

সেই দেব রন্ধা প্রথমে কৌমার সর্গ আশ্রয় করিয়া অতি দুশ্চর অথণ্ডিত 

€ যাহার মানে বাদ যার নাই ) ব্রহ্মচর্্য করিয়াছিলেন। 

“আর প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম ব্রঙ্গা”-_-এ স্্রসংবীদই বা বিনোদবানুকে 
কে দিয়াছিলেন? বায়ুপুরাণ লিখিয়াছেন যে প্রথম স্থ্ মানুষের নাম ব্রহ্মা বটে, 

কিন্ত তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন ? 

একার্ণবে তদাবৃত্তে দিব্যে বর্ষসহত্রকে | 

অষ্টকামঃ প্রজ। ব্রহ্ম! চিন্তয়ামাস দ্রঃখিত ॥ ২১ 

তশ্ত চিন্তয়মানত্ত পুক্রকামস্ত নৈ প্রভোঃ। 

কৃষঃঃ সমভবৎ বর্পোধায়তঃ পরমেটিনঃ ॥ 
অথাপশ্তৎ মহাতেজাং প্রাতকতিং কুমাধকম 1২২ 

কৃষ্ণবর্ণং মহাবীধ্যং দীপ্যমানং স্বতেজস! ॥ ১৩_-১৩অ 

সেই সময়ে দিবা এক সহজ্র বংসরে জগৎ একার্ণব হইলে প্রজান্থ& করিতে ইচ্ছুক 

ব্রঙ্গ। চঃখিত ভইর। চিন্তা করিলেন । পুক্রকাম চিন্তাপ্রায়। সেই এক পণমেঙগী 

ব্রহ্মার পর্ণ ক!ণ হইয়া গেল। অনন্তর সেই মগাতেজাঃ দেখিতে পাঈলেন একটী 

নভানীধা মচাতেজা কুল্ুবর্ণ কুমার আপনার তেজে দাপি পাইতঠেছেন | 

নন্তনংহিভার নাতে জই। ত্রহ্ধ। আম্মভূ ব্রহ্ধা, ও স্থষ্টু আছি মানব হিরণাগণ্ড 

লোকপি তান ব্রঙ্গা। নাধু পুরাণ তাহাকে ক্মগখর্ণ বলিহেছেন | ভহাই 

কুমারসগ্টি বা বৌনাবসর্গও বটে, তাহা হইলে রঙে মিল হইল না! কেন ? 

পতি: এ বিষয়ে নানূপুরাণ যেমন ন্বান্তঃ বিনোদবাধুও তুদনরূপ প্রমান গ্রস্ত 

আদি মানব বা "কান রক্ধা কি রঙের ছিলেন, তাহা বাযুপুরাণ প্রণেচারও 



উত্তরকেন্ত্রা পিতৃভুমি লে ১৫৬ 

ধেরূুপ না! জানিবার কথা, একালের বিনোদবাবুরও তদ্রুপ না জানিবারই খুব 
লম্ভাবনা। কেনন! ইহার। কেহই তখন মোকাবিলা! ছিলেনন। | ল্বয়ং খগ বেদও 

সেই প্রথমজাত কুমারের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন বলিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন যে-_ 

«কো দদর্শ গ্রাথমং জায়মানম্” । ৪---১৬ সঃ ১ম 

সেই প্রথমজাভ আদিমানবকে কে হইতে দেখিয়াছেন? আব বায়ুপুরাণ 

যে আষ্টা ব্রহ্ম(কে “পবমেন্তী” বিশেষণ দিয়াছেন, ইহাও তাহার প্রমাদের 

কাধ্য হইয়াছিল! কেননা! অদিভির জ্োষ্ঠ পুত্র ধাতা বা সুরজোষ্ঠ 

ত্রন্গাই পরনস্থান উন্তরকুরতে বপসবাসনিবন্ধন «পরমেত্ঠী” বিশেষণের 

বিষরীভূত। যাহা হউক লেই শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ পিতামহ ব্রহ্া যে ৭১৫৪ পুঃ 
খ্রী্টাকে মের প্রদেশে ( নেরুপর্বতে নয় কিন?) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 

বিনোদবাবু তাহ! কিরূপে জানিলেন ? ফলতং ওয়ারেন ও তিলক মেরু প্রদেশ 
ও মেরুপর্বত এক ভাবির ষে প্রকার প্রমাদগ্রস্ত হইরাছিলেন, বিনোদবাবুও 
সেইরূপ প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন । ভিনি স্থলাস্তরে বলিতেছেন যে__ 

“এই ব্রহ্ধাই” লোকপিতামত ব্রহ্গা, আ্রতরাং মেরুপ্রদেশ যে ত্রঙ্মলোক, 

ভাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পাবে না” । ১৬ পৃষ্ঠা ॥ পত্রক্ষা। যেখানে জন্ম গ্রহণ 

করিয়া বাস করিতেছেন, তাহারই নাম ত্রজ্গলৌক, তাহাই আদি 

স্বর্গ” । ১৫পু 

আমরা বিনোধাবুর এই উভয় বিবুতিই শান্ত্রধিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি । তিনি 

প্রথমতঃ বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, মেরু প্রদেশ, ব্রদ্দলোক ও আদি ন্বর্গ,একই বস্ত। 

এবং তিনি ছিতীয়তঃ ইহাও বুঝাইতে চাছেন ষে “স্বর, «লোৌকপিতামহ” ও 
এন্সরজ্যেষ্ঠ১৮এই তিন ব্রপ্ধাই এক এবং তিনি তৃভীয়তঃ ইহছাতেও প্র বোধ মানাইতে 

সচেষ্ট যে সুরজোষ্ঠ ব্রহ্মা যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন, সেইখানেই 
বাম করিষ। গরিয়াছেন। কিন্তু কোনও হিন্দুশাস্্ এন্ধপ বিপ্রলাপের উদ্গির 
করেন নাই । প্রথম স্বয়স্তু ব্রক্গা অজ:বা অন্থৎপন্ন ও নিভা, তিনি স্বয়ং বর্তমান । 

তথাহি বাষু পুরাণম্- 

নোৎপাদিতত্বাৎ পুর্বত্বাৎ স্বয়ভূরিতি চে(চাতে । 

আমরা তৎপর দেখাইব যে দ্বিতীয় ব্রহ্ষাই লোকপিঠামহ ব্রহ্মা এবং তিনিই 



১৫৯ মানবের আদি জন্মসুমি 

আদিমানব *বিখাটি» বা এতির্ণ্যগ্ড” বা “অগ্নি” | ভাঙার উতপণ্ভিষ্ানের মামই 
পবৈধাঞভবনত বা পনমরুপর্ধভ-সান্রত কিংবা আদিন্বর্গ “পুর” এবং 

উহ।ই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্ত এ ঙ্জা জন্মিয়া কোথায়ও 
গিরাছিলেন কি না, ভা প্রাগৈতিহাসিক বস্তু বলির। অজ্জেয়। তবে তৃতভীর 

ব্রহ্ম। ধাতাই মর ষ্ঠা ব্র্গঃ তিনিও উক্তু মেরুপব্ঘত সান্ত পুরে ।:পদ্বে) জন্মগ্রহণ 

করেন, ভজ্জগ্ত ঠাহাদিগেখ উভয়ের নামই “অক্তবোনি” বা “পল্মজন্সা”। 

যক্তং গোপথক্র।ক্গণে 

“বন্ধ হ বৈ ব্রঙ্গাণং পুরে সহজে” । ৭পু 

ব্রহ্ধ বা স্বয়নথত্রক্গা আষ্টা, পিতামহ ব্রন্দা বা স্ুবজোন্ঠ ক্রঙ্গাকে প্ুক্কর বা 

পদ্মকর্ণিকান্বরূপ মের পর্বত সান্ুঠে সৃষ্টি করেন। আমরা “ব্রক্গার 

উত্তরকুকক গমন” এই প্রকরণে দেখাইব যে, তন্ধার জণ্ম আদিস্ব্গ 

চো বা ইলারুতর্ষে হইয়াছিল, এ৭ং ভিন বহুকাল ইলাবুততর্য-মধযাগত 

মেরুপর্ঘতভের উচ্চ শজে বাস করেন, এবং এখানে থাকার সময়েই 

তাহার মুখহইতে বেদমাতা গায়ত্রী নির্ত হয়। তৎপর তিনি ও অন্যান্য 

দেব্গণ স্বর্গব্র্ট হইয়া আদিন্বর্থভইতে ভারতধর্ষে আসিয়া সুদীর্ঘকাল বাস 

করেন, তৎপর উন্দ্র ও বিষ্ণু স্বর্গের পুনরধিকাঁর করিলে তাশ্ার! আবার বাইয়া 

কিয়ংকাল মাদিশ্বগে বসবাস করেনঃ তৎপর তথাহইতে উত্তর মভাসাগরগর্ডে 

নবপ্র্তভ উদ্ধরকুর 201৮) 5101718 বা সভালোকে চলিয়া যান 

ও তীাঙ্ভার নামান্রসারে উহার নাম--““বঙ্গলোক” রেঙ্দার লোক ) হয়। 

এবং উহা! আদি ব্যোম ব! শাদিম্বর্গভইভে “পরম” বা উৎকৃষ্ট বলিয়। উহার নাম 

“পরমব্যোম” ও "পরমন্তান? হয় ও তথার বসবাঁসনিবন্ধনই ভাহার নামান্তর 

“পরমেষ্ঠী” ( পরমে তিষ্ঠন্তীতিৎ পরম --স্থা+ণিন )। কিন্তু ইচা ব্রঙ্গার তৃতীয় 

ব্রদ্ষলোক । তাহার প্রথম ব্র্গলোক মেরুপর্বভশঙ্গ, দ্বিচীয় ব্রঙ্গলোক ব্রঙ্গদেশ 
(ক্রন্ধার দেশ) বাঁ বর্তমান বন্দী! উহা ভারতবধেয় অংশবিশেষ। কিস্ত 
ইহার কোনও ব্রক্গলোকই উন্তরকেন্ত্রে নভে । ফলতঃ এই তৃতীয় ব্রহ্ধ- 
লোক বা উন্থরকুকক ও উন্তবকেন্ত্র সা মেরুপ্রদেশের মাঝখানে জুদুস্তর 

“উত্তর নহ্থাসাগব” 'অগ্ঠাপি নিগ্বমান। ব্রহ্গাদি কোনও দেবত। বা কোনও 

জনমানণ কোনও দিন উত্তরকেন্ত্র বা যেরুপ্রদেশে গমন বা বসবাস করেন নাই। 



উন্তরকেন্দ্র পিডভীঁম নহে ১৫৫ 

করিলে কোন না৷ কোনও শাস্ত্রে তাহার সমুল্লেখ থাকি এবং উহা! বর্ষ ও 

দ্বীপগণনার মধোও স্থান পাইত। বিনোদবাবু অতঃপর রামায়ণের কিফ্রিন্ধাকাণ্ডের 

এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন। 

তমতিক্রমা শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ। 

তত্র সোমগিরির্নীম মধ্যে হেমময়ো মহান. ॥ ৫৩ 

: স তু দেশে! বিস্ধ্যোহপি তন্ত ভাসা প্রকাশতে । 
সুর্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয় স্তপনেব বিবস্বতা ॥৫৪ 

ভগবান, তত্র বিশ্বাত্মা শল্তুরেকাদশাত্মক | 

্রক্ধা বসতি দেবেশো ব্র্গষিপবিবারিতঃ 1৫৫ 

৪৩ সর্গ অযোধ্যাকাণ্ড ( বস্তত: কিছ্ষিন্ধা। কাঁও )। 

'“হে বানরচমূগণ! তোমরা সেই পর্বত অতিক্রম করিলেই উত্তরসমূদ্রের 

মধ্যবত্তী হেমময় স্বমহান, সোমগিরি দর্শন করিবে। সেইস্থান স্্ধাসঞ্চারবিহীন 
হইলেও পর্বতের 'প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয়, যেন প্রভাকর প্রতায় 

প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে । সেই সোমপর্রতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিজু, 
একাদশ ক্ুদ্রবূপী শন্তু এবং ব্রঙ্মযিপরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। 

তরাঁং মেরুপ্রদেশ সে ব্রহ্গলোক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে ন”। 

১৫।১৬ পৃ 

কিন্ত মামবা ইহা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া স্তন্তিত হউলাম। এই শ্লোক 

গুলির কি মনুবাদ এইরূপ হওয়া! উচিত ছিল না? 

হে বানরচমূগণ ! তোমরা সেই পব্বত অতিক্রম কবিলেই দেখিতে পাইবে, 

উত্তর মহাসাগর বিরাজমান । তথায় সোমগিৰি নামে (মেরু নামে নহে) 

একটী ন্বর্ণময় পর্বত আছে। সে দেশে সর্ধোব উদয় হয় না, তথাপি 

সে দেশের যে একটা আলোক আছে ( অরোর! বরিষ্বালিশ ) সে দেশ তন্বার!, 

আলোকিত হয়। বোধ হয় যেন ক্যাই আলোক দিতেছে । তথাক্স 

(সেই দেশ উত্তরকুরুতে, পরস্ত সৌমগিরিতে নহে) বিশ্বাস (বিশ্ব 

আত্ম বাহাব ), একাদশ রুদ্রসম ভগবান্ ব্রন ব্রহ্মধিগণ পরিবেষ্টিত হইয। 

বাস করেন। মানবের আছি গন্সভূমি। ১ম সংস্করণ--১৩৮পৃ 



১৫৬ মামবখ ছাদ নামি 

কিন্ত বিনোদবাবু এখানে কোথার “8 বিষ ও শিব পাইলেন, তাহা আমর! 

বুঝিতে পারিলাম না * | অবশ্ঠ আদি স্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে মেরুপর্বতের শৃঙ্গে ব্রহ্ধা, 
বিষ ও শিব একত্র বাস করিতেন । কিন্ত ব্রহ্মলোকে ( উত্তরকুরতে ) যে বি্কু ও 

শিবও বাঁস করিতেন, ইহা! ইতিহাস ও শান্ববিরুদ্ধ সংবাদ । বোধ হয় তিনি 
“বিশ্বায্মা”” শবে বিষণ ও “শল্তু” শব্দে শিব ঠাহরির! থাকিবেন। কিন্তু পরমার্থত: 

তাহা নহে। বিশ্বাম্মা পদটী ব্রক্গার বিশেষণ, আর--.“একা দশাত্মকঃ শল্গু” 

এই কথাটা উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে বল! হটয়াছে মাত্র, এখানে ইব শব্ধ উহ্ আছে। 
ব্রহ্মা যেমন মেরুপর্বত শৃঙ্গ ছাড়িয়। বক্ষলোকে গমন করেন, তদ্ধপ তাহার কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা বিষ্ুও তপোলোকে / হিরগ্নয় বর্ষ ব! মধ্যসাইবিরিয়ী ) ও শিব কৈলাস 
পর্বতে যাইয়া বাস করেন। কিস্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি 

শেষে লিখিয়াছেন যে-_ 
“সুতরাং মেকএ্রদেশ যে ব্রহ্বলোক | 

তাহাতে আব সন্দেহ থাকিতে পারে না” ॥১৬পৃ 

আনরা ত দেখিতেছি সাড়ে বোল আনাই সন্দেহ ৷ উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্ত্র কি 

এক ? বিনোদবাবু রামায়ণের যে বচনদ্বার! বঙ্গাকে ব্রহ্গলৌকবাসী বলিক্া বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন, সেই রামার়ণবচনের শেষেই আছে যে-_ 
ন কথঞ্চন গন্তবা? কুবূণ! মুত্তরেণ বঃ। ৫৬ 

'অভান্করম্ 'অমাদং ন জানীম ভ্ততঃ পরম ॥৫৮ ৪৩ সর্গ 

* অবশ্য টিকাকার রাম উক্কার এইরূপ টীকা করিয়াছেন--স তু দেশো বিহৃর্য্যোপি 

সর্ধযসগ্াররহিতোপি তন ভাসা সোমগিরি প্রভয়া তগতা বিবন্বত। যুক্তদেশ ইব ।হূর্যযলক্ষ্মা! 

নুর্য্যোপেতদেশঙ্রিয় সুক্তঃ প্রকাশিতঃ | বিশ্ব মততিব্যাপ্রোতি ইতি বিশ্বাস্ম। বাপকত্বেন 

নিফুরপঃ! স এব শঙ্কুঃ শং ভবতি অন্মাৎ স এব একাদশাত্মকঃ একাদশান্ববাকার্থিকাদশ- 

রুদ্রাত্মকঃ স এব ব্রক্! ! 

কিন্তু রাম তব্রঙ্গাকেই একাদশরুদ্রাপ্মক শন্তু বলিয়াছেন? তিনিও ত এখানে উৎ- 

প্রেক্ষার ভাবই দেখাইতেছেন ! তবে তিনি ফে£বিশ্বাত্মা শব্দে বিষ্ুঃ বুঝাইয়াছেন ও 

সোমগিরিপ্রভা বলিয়াছেন, তাহা তাহার ঠিক হয় লাই । তাহার বুঝা উচিত্ব ছিল যে, 

ক্ষলোকে বিফ ও শিব থাকিতেন না। আর স্হুর্য্যে অন্থুদয় ছয়মাসে সোমষগিরি 

সন্ধে, পরন্ত অরোরাবরিয়ালিস আলোক দান করিত । 
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অর্থাৎ হে বানরচমুগণ! ভোমরা কখনও এই উত্তরকুরুর উত্তরে যাইওনা, 

কেননা তথায় সথধ্যোদয় হয় না ও সে দেশের সীমা সরহদ্দও আমরা জানিনা । 

বলা বাহুল্য যে কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই উত্তরকুরু বা সতালোক ভিন্ন, উত্তর 

কেন্দ্র বা উত্তরমেরুপ্রদেশকে ত্রহ্গলোক বলির নির্দেশ করিনেন না। অপিচ 

ব্রহ্গলোক হইলেই যে সেটী আদিম্বর্গ ও হইবে, ইহাও বিনোদবাবুর বেজায় তুল। 
ব্রহ্মার প্রথম পব্রহ্গলোক"* আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্মস্থ মেরুশূঙ্গ বটে, কিন্ত দ্বিতীয় 

ব্রচ্গলোক বন্মা ও তৃতীক্স ব্রদ্ধলোক উত্তরকুরু এবং ইহার একটা ব্রহ্মলোকের 

সহিতও উত্তরকেন্দ্রের কোনও দিন মুলাকাত হয় নাই। বিনোদবাবু স্থলান্তরে 

বলিতেছেন যে 

“আরও প্রনাণ আছে । অগ্নি এই মেরুপ্রদেশেই প্রথম উৎপাদিত হইর়।- 

ছিল। খগ বেদে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে । গৃৎসমদ খুবি বলিয়াছেন-_ 

অগ্নি প্রথম ইলাবৃতবর্ষেই প্রজ্লিত ভ্ইয়াছিল। 

অগ্রিঃ প্রথম ইলম্পদে সমিদ্ধঃ | ১ম--১০স-_১ খাকৃ। 

ত্রিত খষি বলিয়াছেন _-“পৃথিবীর নাভি ইলাবৃত বর্ষে অগ্নি জন্মিয়াছে”। 

অগ্রিঃ পৃথিব্যা নাভ ইলায়াম্পদে জাতঃ । ১০ম-_১হ্- থাক্ | 

ভরদ্ধাজ খষি বলিয়াছেব_-'“মথর্বা! খষি পৃথিবার শিরোবৎ পুফরে (পল্লের 

বীজকোয অর্থাৎ মেরু ) প্রদেশে প্রথম অগ্নির উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

ত্বামগ্নে পুষ্করাদাধি অথর্ব নিরমস্থৃত 
মূর্দে। বিশ্বস্ত বাঘতঃ ॥ ৬ম-_-১৬ম-_-১৩ধাক। 

দীর্ঘতমাঃ খষি বলিয়াছেন__অগ্নি পরব্যোমে জম্ম গ্রহণ করিয়াছে । 

সজায়মানঃ পরমে বোমনি | ৬ম-_১৬হ--১৫খাক | 

বশিষ্ঠ খষি ও এরূপ মত প্রকাশ করিন্লাছেন। 

সজায়মানত পরমে বোমন্। ৭ম-- ৫ম খঞ্ক্। 

মৎস খধি বলিয়াছেন দিব. প্রদেশে প্রথম অগ্নি জন্মিয়াছিল। 

দিবম্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্পিঃ | ১*ম_-৪৫্-__১খাক্। 
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অত্রিপুত্র গ্রভিভান্ু খবি বলিয়াছেন--সকলের প্রি্ধাম-_ বুহৎ সদন দিবকে 

নমস্কার করি। 

নমো দিবে বুহতে সদনায় প্রিক্লায় ধাক্সে। ৫ম-৪৮স্ু-১খক্। 

পবুৃহৎ সদন দিব, উত্তর মেরুপ্রদেশ” । ১৬৯৭ পৃ। 

পূর্বোদ্ধত রামায়ণবচনাবলী ও এই বৈদিক প্রমাণগুলি 'মামার আদিক্গন্সভূমি 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও আমার অন্তান্ত প্রবন্ধে আমি অধ্যাহ্ৃত করিগ্ধাছিলাম, 
বিনোদবাবুও অধ্যাহার করিয়াছেন। এ একতা! অবশ্ঠই কাকতালীয়বৎ । যখন 

মুদ্রিত গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে,তখন উহা সকলেরই পাঠ্য ও দশনীয় 

এবং সাধারণ সম্পৎ। কিন্ধ 'আশ্চর্ধ্য এই যে, যে প্রমাণনলে আমি ইলাবুতবষ বা 

মঙ্গলিয়ার আদি গেহস্ব সপ্রধাণ করিঘ্বাছি, ঠিক সেই সেই প্রমাণ-বলেই তিনি 

মেরুপ্রদেশ ব। উত্তরকেন্দ্রের আদ্িগেহত্ব সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তবে 

আমি বাতিনি এবিষয়ে কে কতদূর কৃতকাধা হইয়ছি খা হইয়াছেন, তাহা 

প্রবীণগণের বিচারস(পেক্ষ। কিন্তু আমার কেবল ইহাই বক্তব্য থে 
প্রমাণোক্ত-_ 

ইলারাম্পদ, পুষ্কর, পরমব্োোম, দিব, 

এই কয়টা শব্দ কেন উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশের অববোধ করাইবে) বিনোদ 

বাবু তাহার কোনও করণ ন! প্রমাণ দেন নাই। সায়ণ তাহার ভাষো এমন 

একটা কথাও বলেন নাই বেএঁ সকল শব্দ 'রুপ্রদেশপর | যান, নিঘণ্ট, বা। 

লৌকিক কোশাবলীও দে বিয়ে মৌনানলম্বী, ভবে পিনোদবাবু কাহার হুকুমে 

এমন কাজ করিলেন ? বৃহৎ সদন দিব যে উত্তরমেক্-প্রদেশ, ইহ। তাহাকে 

কে বলিল? যে পৌনে দেড় ডজন বড় লোক বিনোদবাবুকে ভয়সী প্রশংসা 

করিয়া প্রশংসাপত্র দিরীছেন, ভীঁভারা কেন একথার উত্তর দিন না? 
এখানে আমাদিগকে গ্রসঙ্গতঃ আরও একটা কথা বলিতে হইল। তিনি 

যে এই মন্ত্রসমূহে গৃৎসমদপ্রড়তি খখিকে বন্তগ বপির। নির্দেশ করিয়াছেন 

তাহাও ঠিক হয় নাই । কেন, াহারা কেহই 'এই সকল নান্ধের প্রণেতা বা 

বক্তা নহেন, গরুন্ধু দ্রষ্টী ব। স্নাহর্ত। (091100601)। হঁভাবা মন্ধ সমাহ।র করিয়া 

ইঠ1দের উপর ওয়ালা -পাসিকে দিয়াছেন (বেষন প্রগাথ প্রতি) ভাহারা আবার 

ঠাঁহাদিগের সর্বোপরি ক্র! নভধি অপ্নিদেবের ভন্তে সমর্পণ করেন, মগ্রি 
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সেই সকল মন্ত্রদিয়া খগব্দে খাড়া করিয়াছেন। ভাই ছান্বোচ্ছ 

বাঁলর।ছেন+-- 

অগ্নেখ চত। 

খগ্বেণ অগ্রিহইতে সম।গত । মনও তাহাই বলিয়াছেন।--সুতবাং উক্ত 
গ্রংসমপাদি খবিকে বক্তা বল! ঠিক হয় নাই। ভবে উক্ত ভ্রষ্টাদদিগের 
মধো কেহ যে একাবারেই মন্ত্ক্রক্ট নহেন, ইহা আনরাও বলিতে অনগ্রসর | 

যাহাহউক আমরা বুঝিতে পরিলাম যে, তাহার এতগুলি মন্ত্র-সমাহারদারা 

মেরুপ্রদেশের আদিগেহত্ব কিছুকঈট সংসিদ্ধ হয় নাই। তিনি ইহার পরই 
বলয়াছেন যে 

«“অগ্রির এক নাম মাতপিশ্বা, মাতরি আকাশ শ্বা বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আকাশে 

যে বৃদ্ধি পায়" এখানে আকাশ অর্থ পৃথিবার উদ্ধ প্রদেশ, অর্থাৎ ইলা বৃতবর্ধ, 

যেখানে অগ্নির প্রথম জন্ম হয়। অতএব দিব,,ইলা পুষ্ষর,পরম ব্যেম ও অকাশ 

একই স্থানের নাম। সেই স্থান উত্তরমের ব ইলাবৃতবর্ষ। দিব শব্দ হইতেই 

“দেবানণেক” নীম হইরাছে। ১৭পু 

স এষ পর্বঠে। মের দে'বলোক উদাহাতঃ 

বারু_--২৪অ ৮৫ শ্লোক । ১৭পু টাকা 

নিনোছবাব “অগ্নির এক নাম যে মাতরিশ্বা 5৯ এ স্ুুনংবাদ তিনি কোথায় 

পাইলেন ? অমর বলিতেছেন বে--শ্বলনঃ স্পর্শনো বায়ুমণাতভরিশ্বা সদংগতিঃ 

আর সায়ণ, শঙ্কর 'ও মহীধর প্রভৃতি ভাবাবারগণও কখনও এরূপ কথা 

নলেন নাই বে মাতরিশ্ব। বামু নভে, পরস্ত আগুন! অবশ্য “মাতরি 

আকাশে শ্ব্নতি বদ্ধতে ইতি বাচস্পতিঃ”-অমরের টীকাকার রঘুনাথ 

চক্রবর্তী ইহা বলিগাছেন। কিন্তু বৈদিকযুগের খষিরা আকাশকে ভূমি 
বা আদি পিতৃলোকই জানিতেন, পরন্ত গগন নহে। (পিতৃণাং স্থান মাকাশং 
পরাশর ) যাহাহউক আকাশ শূন্য নহে, ইলাবতখধ বা মঙ্গলিয়া, 

কিন্ত দিব. ও ইলাবুশ্বর্ষ সম্পূরই পৃথক ধস্ত। আর দিব প্রভৃতি ম্বর্গ ভৌম 
এপং বোম, পুঙ্ষর,। ভলাধৃতবষ, ছো ও আাকাশ শক যে মঙ্গলিয়া পর 
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ইহাও এক্জগতে সন্বপ্রথম আমির লিখিরাছি,। এবং আমি ইহাঃ 

বলিয়াছি যে-_ 

পরমব্যোমও পারলৌকিক নহে, উহা ভৌম উত্তরকুরু বা ভৌম ব্রহ্ষলোক | 
আদিব্যোম ইলাবৃভবর্য বা মঙ্গলিয়! এবং উহাও ভৌম আদিস্বর্গ । যে তিনটা 
মন্ত্রে অগ্নিকে পরমব্যোম বা দিবে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্র 
ভিনটীও ত্রান্তিপূর্ণ। বিনোদবাবু আমার সেই সকল কথা খিচুড়ি পাকাইয়! 
কেন যে এই অত্যনুত অভিনৰ মতের আবিষ্কার করিলেন যে 

«সেই স্থান উত্তরমের” 

তাহা তিনিই জানেন। মহাভারত 'ও পুরাণের প্রত্যেক খষিই কি ইলাবৃতবর্ধকে 
অন্ত সাতটি বধের মধ্যগত বলিয়াই নিদ্দেশ কবেন নাই ? তবে সেম্কান কিপ্রকারে 

বন গুদারাফ উত্বরমেকরু বা উন্বরকেন্ত্রে যাইতে পার ? 

আর দিব, শক হইতে যে “দেবলোক" শব বুৎপাদিত, এ অনর্থক কথাই 
বা এখানে অকারণ বল! কেন ? “দেবলোক"” শব্দ, দেব ও লোক 

দেবানাং লোক 

এই ছুই শকের বঠটীতৎপুরু সমানে নিষ্পন্ন । দিব, শবের সহিত "দেব শবেরও 

কোনও তোর়াকা। নাই। “ঁদব” ব্রঙ্গমলোক (উন্রকুরু ) বা উহা ছ্ালোকের 

( মহলে ক, তপোলোক ও ব্রহ্গলোক ) নামান্তর, আর “দেব” শব্দের অর্থ 

দেবতা । তবে দিব. ও দেব শবের ধাতু এক, প্রশ্যয় স্বতন্ধ (দিব+ক্কিপ, - দিব. 
আর দিব +অচ--দেব)। 

আমিও আমার গ্রন্থে বামুপুবাণের এই বচনাপ্ধ তুপিয়াছিলাম,কিস্তু সে কেবল 

মেরুপর্বতের আদি দেবলোকহ-সংসিদ্ধিনিমিন্ত । বিনোদবাবু উহা কেন 
তুপিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন । এখানে প্রসঙ্গত; আমাকে আরও একটি 
কথা বলিতে হইন | আমি যেযে বেদমন্ধের অধ্যাহার করিরাছি, বিনোদবাবুও 
সেই সেই বেদমখ্রর সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য 
ইহাই ষেআমি নে বেদনস্ত্রের কোনও একাংশ তুলিরাছি, বিনোদবাবুও সেই 
মন্ত্রের ঠিক নেই 'অংশউুকুই তুলিয়াছেন। আমর! উদ্বাহরথস্বূপ এখানে 
এক্টি নন্বব অব্যণাভার করনা পাঠকপিগকে প্রকুত 'অসস্থ। দেখাইব। 



উন্তরকেন্দ্র পিতৃভূমি নহে ১৯১ 

জোহ্ত্রে অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব। ইলম্পদে মনুষা যৎ সমিদ্ধঃ | 
শ্রিয়ং বসানো অমুতো। বিচে তা,মমূজেনাঃ শ্রবস্তাং স বাজী ॥ ১-_-১০স--হম | 

পাঠক, উপরে যে একটী খগবেদের মূল মন্ত্র উদ্ধত হইয়াছে_ 
আমাকে এই ভীষণ অরণানীর মধা হইতে ( উহ! হইতে ) বহুকষ্টে মাত্র 
প্রয়োজনীয় 

অশ্থিঃ প্রথম ইলম্পদে সমিদ্ধঃ (বিনোদবাবুর ১৬পূ টাকা) 
এই অংশটা খুঁজি বাহির করিতে হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই খে 

বিনোদবাবুর মনেও ঠিক আমার মতন ভাবেরই উদয় হইয়াছিল ; ইহাই অত্র 
বৈচিত্রা ও বৈশিষ্ট্য | 

কিন্তু এই সুক্ষ বিষয়েও বিনোদবাবুর সহিত আমার কাকতালীয়বৎ মিল 

হওয়। অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে । যাহাহউক তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন 

যে__ 

“যেখানে মান্ুষঃ সেইখানেই অগ্নি প্রয়োজনানুসারে উৎপাদিত হয়। 

মেরুপ্রদেশে অগ্নি উত্পাদিত হইয়াছে, তদ্বিযয়ে বহু খষির সাক্ষ্যবাকা 
আমরা উপরে লিখিলাম 1” (১৭পৃঃ) 

কিন্ক আনর] পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, কোনও খাষিই উত্তরকেন্দ্র বা 

মেরুপ্রদেশেব নাম গ্রহণ করেন নাই । অবশা কোনও কোনও খষি ভ্রমবশতঃ 

বলিয়াছেন যে, অগ্রি পরমব্যোম ও দিবে প্রথম উৎপাদিত, কিন্ত তাহ। প্রকৃত 

তথা নহে। অগ্ি সর্ববাদৌ। ছে] বা মঙ্গলিয়াতে, পরে ভারতে, তৎপর অন্তরীক্ষে 

প্রজলিত হয় । পরে পরমবোম স্থানে পরিণত হইলে তথায় হইয়াছিল, কিন্তু 

উত্তরকেন্ত্রে কোনও দিনই হয় নাই। ফলতঃ অগ্নির আদি উৎপত্তি স্থান ছ্বো 

বা! ইলাবৃতবর্, পরন্ত দিব ব! পরমব্যোম নহে | যহুক্তমুচি-_ 

অগ্নিমূত্থতো৷ অভবৎ বয়োভিঃ 

যদ্দেনং ঘ্ৌোরজনয়ৎ স্থরেতাঃ। ৮-৪৫স--১ম। 

অগ্নি আপনার কন্মছ্থারা অমৃত হইয়াছে, যেহেতু উহাকে গ্ভো জন্মাইয়াছে। 
ইলায়াঃ পুত্রোবযুনে অজনিষ্ট। ৩--২৯স্থ-_৩ম 
অগ্নে ইলা সমিধ্যসে ২-_-২৪স্থ-_-৩ম 

হে অগ্নে তুমি ইলার পুত্র বলে জন্মিয়াছ । গ্চো বা ইল। যে অগ্নির উৎপাদন 



১৬২ মানবের আদি জন্মভূমি 

স্থান, বিনোদবাবু তাহা বলেন নাই । এই ছ্চৌোঃ ও ইলাবৃতবর্ষ একই, সুতরাং 
ইলাবৃতবর্ষেই যে অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয়, তাহা ঞরুব। খগবেদ যে 

বাঁণিতেছেন যে-- 

দিবম্পরি 'প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ 

অন্মদ দ্বিতীয়ং পরিজ [তবেদ1? । 

তৃভীর মপস্ু নুমণ। অজঅম্ 

ইন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১০ম--৪৫১স্- ১খাক। 

তত্র সায়ণভাষাম্..... আগ্নিঃ প্রথম: পুর্বং দিবোছ্যালোকস্তপরি উপরি 
জজ্ঞে জাতঃ। ছিতীয়ম 'অশ্মৎ 'অম্মাকং পরি উপরি জজ্ঞে। তৃতীয় অপস্ত 

অন্তরীক্ষে । 

অগ্রি প্রথমে দিবলোকেব উপবে জন্মে; তৎপব আমাদের এই ভারতবর্ষে 

উৎপন্ন হয়, সর্বশেষে অন্তরীক্ষে জন্বিয়াছিল । 

পরমার্থতঃ অগ্নি স্বাদে গ্যো বা! আদি স্বর্গে অথর্বাকর্তক উৎপাদিত হয়। 

খষি এখানে প্রমাদবশতঃ “গ্যোস্পরি” না! লিখিয়া “দিবম্পরি” লিখিয়াছিলেন। 
পরম ব্যোমে অগ্নির উৎপাদনের কথাও পরর্ূপ দ্রষ্টপ্রয়োগ । ঘাহাহউক দিব, 

ভারতবর্ষ, পরমব্যোম ও অন্তরীক্ষ ইহার একটাও উত্তরকেন্ত্র ব৷ মেরুপ্রদেশ- 

বাচক নহে। সুতরাং উত্তরকেন্ত্র বা মেরুপ্রদেশে যে অপ্রির কোনও দিন 

(ছগ্র পশ্চাৎ) উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বেদের একজন খ্ষিও বলেন নাই । 

আমর। এক্ষণে আরও একটী মন্ত্রের অধ্যাতভাব করিয়া বিনোদবাবুর ব্যাহত 
মন্তের নিরলন কবিব। 

স্ক্তবাকং প্রথমমাদিৎ ভাগ্নি 

মাদিং ভবি পজ্জলয়ন্থু দেবাহ। 

স এষা" বজ্ধো। অভনহং শনুপাহ, 

ভং ছৌব্বেদ তং পথিবী তমাপঃ ॥ ৮--৮৮স্--১৭ম | 

তর লায়ণঃ--দেবাঃ অগ্রিং মথনেন উৎপাদয়ন্তি। ভমগ্লিং ছোৌব্বেদ জানাতি, 

তমগ্রি” পৃথিবী 'ভুনিরপি চজ্ঞানাতি, তমগ্রিং আপঃ অন্রিক্ষঞ্চ জানাতি। 

বেদ পূর্বমন্্রে বলিলেন মে» আগ্ি প্রথম দিবে (স্বর্গে ) জন্মে, পবে স্ভাবতে. 



উত্তরকেন্জ্র পিতৃভূমি নকে ১৬৩ 

পরে অন্তরীক্ষে ; এ মন্ত্রে বলিতেছেন যে দেবতারা মন্থনদ্বার! অগ্নির উৎপাদন 

করেন। তাহাকে গো জানে, পৃথিবী জানে, অন্তরীক্ষ জানে । 

এখন দেখ যেমন দিব, ভারত ও অন্তরীক্ষ উত্তরকেন্ত্র বা মেরুপ্রদেশ নহে, 
তন্দ্রপ ছো, পৃথিবী (ভারত) এবং অন্তরীক্ষও মেরুপ্রদেশ নহে । স্থতরাং বুঝ! গেল 
যে মেরুপ্রদেশে আগে বা শেষে কোনও সময়েই অগ্নির উৎপাদন "হয় নাই, 

সুতরাং বিনোদবাবুর বাক্যকদম্বক বেদ ও সর্বশীস্ত্রবিরদ্ধ এবং উহা। কল্পনা 

মহাসাগরের ফেনবুদ্ধ,দরু বিশেষ । তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন ফে_ 

“ইতরেয় ব্রাহ্মণমতে উত্তর-বেদীই ইলায়পদ বা স্থান। এবং এই স্থানই 
*থিবীর নাভি। অতএব পৃথিবীর নাভি উত্তরবেদী বা উন্তরমেরু প্রদেশের 
নাম যে বৈদিককালে ইল! ছিল এবং পরে ইলাবৃতবর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 

নাই । এই ইলাবৃতবর্ষই নাভিপদ্ম | ১৩পৃষ্ঠা। 

এততবৈ ইলারাম্পদং ষদুক্তরবেদী নাতিঃ। এ; ব্রাঃ 

আমিই প্রথম আমাব গ্রন্থে এ মন্ত্রের অধ্যাহার করি, এতরেয় ব্রাহ্মণ 

যাহা বলিয়াছেন, তাহা! ঠিকই, কিন্ত সেই উত্তরবেদী নাতি ( ইলাবুতবর্ষ ) যে 
কেন মেরুপ্রদেশ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 

এঁতরেয়ত্রাহ্ষণ বাত্র বলিয়াছেন, ইলাবৃতবর্ষই উত্তরবেদী । কিন্তু ইলাবৃত- 

বষ যে উত্তরকেন্ত্র বা মেরুপ্রদেশ, তাহা! ত তিনি বলেন নাই ? বৈদিক কালের 

যে যে খষি উত্তর মেরুপ্রদেশকে ইল! ব! ইলাবৃতবর্ধ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, 

বিনোদবাবু কেন সেই সেই বৈদিক খষির নামের তালিকাট। “গ্রেট” অক্ষরে 
ছাপাইয! দিলেন না? বেদমন্ত্রে আছে যে-_ 

ইলায়া স্ব পদে বয়ং নাভা পৃথিবা। অধি। 

জাতবেদোনিধীমহি অগ্নে হব্যায় বোডবে ॥৪--২৯ক-_-৩ম। 

হে জাতবেদঃ অগ্নি আমর! হব্যের ব্হনজন্ত তোমাকে পৃথিবীব নাভা ইলার 

পরদ্দের উপরে স্থাপন করিতেছি । 

স্থতরাং এই মন্ত্রের ইলা ইলাবুৃতব্যবোধক হইলেও সে ইল! উত্তরমেরু- 

প্রদেশবোধক হইবে কেন? মন্ত্রে বা সীয়ণভাষ্যে কি তাহার কোনও 



১৬৪ মানের জাদি ও শ্মডুমি 

নিদ্দেশ আছে? সাঁয়গ এহ নঙ্ধ্রের ভাষোই উতরেয়ত্রক্ষণের প্র অংশট 

অধ্যাহৃত করিয়াছেন মাত্র । কিন্তু 

এতৎ বৈ ইলায়াম্পদং যৎ উত্তর বেদী নাভিঃ 

এতরেয়ব্রাঙ্ষণের এ বাক্য উত্তর মেরুপ্রদেশের কোনও সম্বন্ধই প্রকাশ করে 

না। তবে বিনোদবাবু আমার উদ্ধত ওয়ারেন সাহেবের-__ 

[102 00936101713 2055/9150, 018 17001701710 ৮৩ 529 0120 2) 

79 100900 00170600101) 2110 02010101) 7121] 00006 2100 0012) 

1000. 17715 17206701270 ৮৮28 [19৬70 ৮ আঃ3 01216001581 

016 1১016, ৮,251, 

এই ত্রান্তিদ্বার! প্রতারিত ও কুপথগামী হইয়াছেন মাত্র । হিন্দুরা অবশ্যই 
একথা বলেন, তাহাদের জনশ্রুতি ও শান্ত্রসমৃহও এ কথার সমর্থন করে ফে. 

মানবজাতি মেরুপর্ধব হইতে ভারতাপি নানাস্থানে বাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, 
এবং  হিন্দুশান্ত্রান্তসারে ইলাবৃতবর্ধই মানবজাতির ইডেনলাওড বা আদি 
হতিকাগারও বটে, কিন্তু সে মেরু পর্বত বা ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকেন্ছে নহে । 

ওয়ারেন সাহেব হিন্দু শান্ত্রোক্ত মেরু শবের যে দুইটী অর্থ আছে-_- 

মেরুগ্রদেশ 

মেক পর্বত 

১। নের 

|. ণের, 

তান! অব্গত ছিলেন না। অবগত থাকিলে এশিয়া মহাদেশের 

ঠিক মধ্স্থলে অবস্থিত ইলাবুত্তবর্ধকে তিনি উত্তরকেন্দ্রে লইয়া যাই 5 চাহিতেন 

নী। অপিচ পৌরাণিকেরা যে বলিয়।ছেন- মেরু নধাম্ ইলাবৃতম্। বায় 

ইহার অর্থও ওয়ারেণ বুঝিতে পারেন নাই । ফলতঃ ঘেরু মধ্যং 

কথাটা যঠীতৎপুক্রষ সমাসনিম্পন্ন পদ ( মেরুর মধ্য ) নচে__পরজ্ক বহুব্রীহি 

সমাস নিম্ন পদ- 7. 

মেররেব মধো যস্ত তৎ 

মেরু হইয়াছে মধ্যে যাহার, তাহা । 

দত্ত ইলাবুতবর্ষের মধ্যে মেরনামে কোনও প্রদেশ নাই, আছে--মেরু ব 

কমেকলামে একটী মহান পর্বত। পক্ষান্তরে মের নামে কোনও পর্বত না 



উত্তরকেন্ত্র পিতৃভূমি নহে ১১৫ 

আছে উত্তরকুরুতে, না৷ আছে- উত্তরকেন্ত্রে, স্থৃতরাং এই মেরু যে মেরুপর্ত 

ইহা বুঝিতে না পারায় ওয়ারেন ও তিলক প্রভৃতির এ বিষয়ে ভীষণ প্রমাদ 

ঘটিয়াছিল। বিনোদবাবু ব্রাহ্মণ হইয়া কেন সাহেবের নিকট পাতি লইতে 
গেলেন? বিনোদবাবু ইহার পরই বলিলেন যে-_ 

“জেন্দ, আভেম্তা নামক পারসীক ধর্মগ্রন্থ অতি প্রাচীন। ইহাতে ধর্ধ্যন্ 

বায়জে!৷ নামক একটা স্থানের উল্লেখ আছে। এ এরর্ধ্যন্ বায়জে! বা আধ্যবসতি 
বা আধ্য ব্রজ নেরুপ্রদেশের নামান্তর । আভেম্ত! মতে এখানে বংসরে একবার 

কৃধ্যোদয় হয়।” ১৮ পৃ 

আমি সর্ব প্রথম মুইরসাহছেবের দ্বিতীয় ভাগ 98119161060 3০০4, 

ও তিলকের 4100 [30176 17. [115 ০৫95 গ্রন্থে জেন্দ আভেম্বার উদ্ধত 

ংশ পাঠ করিয়াছি, পরে আমাকে সনগ্র ইংরাজী জেন্দাভস্তাও পাঠ করিতে 

হইয়াছে । মুলগ্রন্ত পহলবী ভাষার লিখিত। ইংরাজীঅন্ুবাদক ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন যে, প্রায় ছুই হাজার বংসর হইল উহা পহলৰ ভাষায় লিখিত 

হইয়াছে, সৃতরাং উহা প্রাচীনতম হওয়া দূরে থাকুক, উহা! প্রাচীনতর বস্তুও নহে। 
একালের পার্শীরা পূর্ববৃত্ত স্মরণ করিয়! উহা! লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্ত উহাতে 

বহু ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে । আমর! 

“ইরাণ পিতৃভমি নে” 

এই প্রকরণে দেখইয়াছি যে, প্রকৃত শব্দ 41120017) ড৪61০ এবং উহা! 

সংস্কৃত “আধ্যাণাং বর্তঃ” কথার অপত্রংশমাত্র। স্থতরাং উহা আমাদের 

«“আধ্যাবর্ত” ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশীদের “এরিয়ানেম ভেইজোশ্তে 

সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাচ মাস শীত, (দশ মাস শীতের কথা মিথ্যা বলিয়। 

স্থির হইয়াছে, সে কথ! তিলকও বলিয়াছেন )। স্থতরাং যে স্থানে সাত 
মাস গ্রীষ্ষ«+ সে স্থান কি প্রকারে মেরুপ্রদেশ হইতে পারে? আর 

মেরুপ্রদেশে ও আরিয়ান ভেইজে। যে এক, এমন কথা ত জেন্দা- 

ভেন্তার কুত্রঃপি নাই। বরং উহাতে আছে আরিয়ান ভেইজৌতে “দৈত্যা” 
নদী বিশ্টমান, উক্ত দৈতা। ননী আমাদের দৃষ দ্বতী নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

সুতরাং বিনোদবাবু কেন যে অকারণ জেন্দাভেস্তার দোহাই পাড়িলেন--তাহ! 



১৬ মানবের আদি জন্মতৃমি 
তিনিই জানেন। যাহা হউক অতঃপর আমরা বিনোদবাবূর ২নং মানচিত্রের 

কথ! বলিব। ইহাতে তিনি-_- 

সিদ্ধপুরী--__- -লঙ্কা 
যমকোটী ও রোমকপত্তনকে 

একবারে গোলাদ্ধের চতক্রবালে ঠেকাইয়া৷ বসাইয়াছেন। দেখিলেই মনে হয় 
যেন, সিদ্ধপুরী উত্তরকেন্ত্রের শেষ উত্তরপ্রান্তে, লঙ্কা কুমেরু বা দক্ষিণ 

কেন্ত্রে, যমকোটী প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও রোমকপত্তন আটলান্টিক 
মহাসাগরেব পশ্চিম প্রাস্তভাগে অবস্থিত | 

কিন্তু খবিরা কি সিদ্ধপুরীকে কুরুবর্ষে এবং রোমক পত্তনকে কেতুমান- 
বর্ষ বা আফগানিস্থানে উপবেশিত করেন নাই? ভারতবর্ষের সেই 

দক্ষিণে রামেশ্বর সেতৃবন্ধের নিকটে লঙ্কাদ্বীপ ( যাহাকে পাশ্চাত্যের ভ্রান্তিবশতঃ 

51100) (099107) ব! সিংহল বলিয়। থাকেন ), উহ]! কেমন করিয়া ভারত সমুত্ত 

পার হইয়া কুমেরর দক্ষিণে গেল? যমকোটীনগরীও জনলোক বা বর্তমান 

চীনের শেষ পুর্ববপ্রাস্তবিলাসী, পরন্ত প্রশীস্ত-মহাসাগর-গর্ভবিহারী নহে। 
ফলত: «সিদ্ধপুরী” ও ইলাবৃতবর্ধ এক, ইহ কুরুবর্ষের অন্তর্গত । এক সময়ে 

সমগ্র ছ্যুলোক কুরুবর্ষ বলিয়া কথিত হইত। তন্মধ্যে ব্রহ্লোক উত্তরকুরুবর্ষ 
কোরিয়া পূর্ববকুরু ও ইলাবৃত মধ্যকুরুতে, এখানে সিদ্ধ খধিগণ বাস করিতেন। 

ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে-_ 

লঙ্কা কুমধ্যে যম কোটি রন্তাঃ 

প্রাকৃ, পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ । 

উদক্ স্থিতঃ সিদ্ধপুরং সুমেরু সোষ্ঠেহথযাম্যে বড়বানলশ্চ ॥১৭ ভুবনকোষ 

লঙ্কা কু বা ভারতবর্ষের মধ্যে, উহার পূর্বে যমকোট নগর, পশ্চিমে রোমক 
পত্তন, ইহা আফগানিস্থানে এখানের গ্রন্থই রোমক সিদ্ধান্ত, ( পরস্ত টাইবারের 

রোম নহে), সিদ্ধপুর উত্তরেও মুমেকপ্রদেশ সর্বোস্তরে বড়বানল বা! লঙ্কা 
মেরুপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত । তথাহি-_ 

লঙ্কা দেশাৎ হিমগিরিরুদৰ হেমকৃটোহথ তন্মাৎ। 
তশ্মা্চান্টো নিষধ উতি তে সিল্ধুপর্যস্ত দৈর্ঘ্যাঃ | 



উত্তরকেন্্র পিতৃভূমি নহে ১৬৭ 

এবং সিদ্ধাহদগপিপুরাৎ শূঙ্গবঙ্ছুরুনীলাঃ 

ব্ষণণোষাং জগ্ডরিহবুধা অন্তরে দ্রোণিদেশান. ॥ 

২৬ 

লম্কার উত্তরে হিমালয়পর্ববত, হিমালয়ের উত্তরে হেমকুট পর্বত, উহার 
উত্তরে নিযধপর্বত, ইহার] পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর প্ণস্ত বিস্তৃত। এরূপ 
সিদ্ধপুবের উত্তরে শঙ্গবান, শ্বেত ও নীলপর্বত। এই সকল পর্বতের দ্রোপি 
(মধা) দেশেই ব্ সকল বিগ্মান। 

এই নীলপর্বত রম্যকবষ” শ্বেতপর্ধ্বত হিরগ্নয়ব্ষে ও শৃঙ্গবান. পর্বত উত্তর- 
কুরুবর্ষে বিগ্বমান। স্বতরাং উপ্তরমের শৃঙ্গবান পর্বত সনাথ উত্তরকুরুর ও 

স্থদ্ুর উত্তরে বিনোদবাবু নীলপর্বতের দক্ষিণস্থ সিদ্ধপুরকে কেমন করিয়া সেই 

উত্তরকেন্দ্রেরও উত্তরে লইয়া গেলেন ? 

অপিচ তিনি যে ইলাবৃতবর্ষে 

উত্তরমের 

প্রদেশ ঢকাইয়াছেন, ইহার মতন আর্য প্রয়োগ ও এ জগতে আর নাই। যদি 
ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকেন্ত্রে বা মেক্প্রদেশ হয় তাহা হইলে কি সকলকে বুঝিতে 

হইবে যে নিম্নলিখিত বর্ষত্রয়--রম্যক বর্ষ, হিরগ্ন় বর্ষ, উত্তরকুরু বর্ষ 

উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত? অদ্ভুত মানচিত্র! আমর! অতঃপর তাহার 
১নং মানচিত্রের পালা ধরিব। ইহাতে তিনি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার 
পয়দা হওয়ার কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন-_ 

বস্ততই কি স্থরজোষ্ঠ ব্রহ্মা বিষুর নাভিকমল প্রভব ? ববি কি ব্রহ্মার 
সর্বব কনিষ্টভ্রাতা নহেন? ইলাবৃতবর্ বা গোর নামান্তর পুক্ষর (কেননা! উহা 

বীজকোধ বা পল্পের ন্যায় আশিয়ার মাঝখানে আছে ), এই পুষ্কর ঝ! 
পদ্মাখ্য স্থানে জন্ম নিবন্ধনই কি ব্রদ্ধা “পদ্নজন্মা” বা *অবজযোনি” নামের 
বিষয়ীভূত নহেন? পৌরাণিকের! উহা বুঝিতে ন! পারিয়াই উহাকে বিষ্ণুর 
নাভিপেন্ম গড়াইয়া বসিয়াছেন![ এই দীপ্ত মহালোকের যুগেও কি এই 
সকল বুজরুকী বিশ্বাস করা কর্ণা ? 
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"কোনও সময়ে সপ্ত ভগবান্ নারায়ণের নাভিতে 

লীলার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট আশ্চর্যময় ব্রৈলোকোর 

সারভূত বিমান পক্কজ উদ্ধ ত হইয়াছিল । 

বিষ্ণুর এই নাভিপ্ম শত যোজন অর্থাৎ 

' আট শত ক্রোশ বিস্তীণ। কনকাগুজ ব্রহ্মা 

যোগবল অবলম্বনে সেই স্থানে প্রবেশ 

করতঃ পদ্নেই স্বীয় রূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন” । ১২পৃ 

বিনোদবাবু ইহার সমর্থন জন্ত কৃষ্্ব-পুরাণের ১৩৩--১০।১১।২৮ শ্লোক উদ্ধ ত 

করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত যে লিখিতেছেন যে_ বিঝু-ব্রক্ষার সর্ব কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা, তাহা কি ভূল? অমর যে লিখিয়৷ গিয়াছেন উপেন্দ্র বিষু, ইন্দের অবরজ 
তাহাও কি মিথা 

কলতঃ-ত্রন্ম ইলাবৃহবর্ষরূপ নাভির মধ্যবস্তাঁ পশ্কজস্বরূপ মেরুপর্্বতে জন্ম- 

গ্রহণ হেতুই “পদ্মজন্মা” নামের বিষয়ীভূত। বিনোদবাবু বহু পুরাণের শ্লোক 
তুলিয়াও কেন আবার কৃম্শপুরাণের প্রমার্দের অনুবন্তী হইলেন ? 

অব্যক্তং পৃথিবী-পদ্মং মেরুপর্বত কপিকাং ৩৭ 
তশ্মিন পথে মন্গুৎপন্লে। দেবদেবশ্চতুন্ুথঃ | 

প্রজাপতি পতি বর্গ! ঈশানো। জগতঃ প্রহুঃ ॥ ১৪২--৪৪অ। 

শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবু আরও বহু বৃথা জন্ননার অবতারণা করিয়াছেন, উহ! 
মানবের আদিজন্মভূমির সহিত কোনও কারণে সংশ্যন্ত নতেঃ এজন্য আমরা সে 

অংশ ত্যাগ করিয়! তিনি যে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাবলের কৃপার মর্তা নরদেব- 
গুলিকে জড়ে পরিণত করিয়াছেন, ইহা বলিয়াই এ প্রকরণের উপসংহার করিব । 
তিনি বলিতেছেন যে_ 

১। মিত্র--হূর্ধ্য যখন প্রথম উদয় হয় (উদ্দিত হয়, হওয়া উচিত) তখন 

অন্ধকার বিনষ্ট হয়, আলোক পাওয়ার পর, জনসাধারণ কাষে প্রবৃত্ত হয়, 

শ্ততরাং তিনি মিত্র । 
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১।. অরধামা -ন্তর্যা ক্রমাগভ ঘুরিতে ঘুবিতে উদ্দে উঠিতেছে, তা দ্বিতীয় 
ভাগের আদিহ্যের নাম অধাম! | 

৩। ভগ--ক্্স) যতই উদ্ধে উঠিতে থাকে, তই তাভার ভেজ বৃদ্ধি 

(তেজোবুদ্ধি লেখা উচিত ছিল) ভইভে থাকে, ভক্ষনা এই ভাগের ৩০ অহনের 

কর্যোর নাম “ভগশ | 

ম। 'আংশ - স্বপ্যা এইরূপে ৯০ 'অভনে বিমুবরেখা হইতে সর্ব্বেচ্চ (৯৪) 
স্তনে উঠিয়। পুনরায় অবনভবণ কবিতে আবন্ত কবে: সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ও হাস 

পাইতে থাকে, তাই চেজও কছিছে থাকে । পর্ণ দীপ্রি থাকে না, অংশ হইতে 

'আবন্য ভয়, ভাই এ সময়ের ৬০ অহনের শর্যোধ নান নেরুাবাসি ছি “অংশ” 

পাহি পনাল্ছেল 1 

৫। দক্ষ (পভ ক্যা করনাপভ দক্ষিণে অবতরণ কবিতেছে | তাই এই 

পঞ্চম 'ভাগেব ৩০ প্মভনের আশিততচার নাম মেরুনাসিগণ বাখিয়াছেন «দক্ষ 

(দক অর্থ জল)। অর্থাং জলের দ্রকে অবতরণকারী। ইহাঁৰ আর এক নাম 
ভা। পঞ্চমভাগের নাম শ্ুচি। শ্চ অর্থ নিশ্মল। অর্ধামার ন্যায় দক্ষও 

নন্মল। অধামা ও দক্ষ 'একসঙ্ছে শুক্র ও চি নামে কথিত ভয়। 

৩। বরুণ-শ্ষযা অবতরণ কবিতে কবিতে বষ্ঠভাগে উপস্থিত হইয়। 
অনশেষে সযুড্রকে বরণ করবে । অর্থাৎ সম্দদবো গমন করে। তাই এই 

বভাগেরু ১» অহনেব আদিতোর নীম “বকপস | ৪৬-৪৯পু 

'আমবা কিন্ছু বাক্গু ও সতাত্রত সানশ্রমিমহাশয়েব এইরূপ আচাছুয়া মতকে থে 

চন্ষে দেখিয়াছি, বিনোদবাবুর এহ অভিনব মতকেও সেই চক্ষেই দেখিব। বিনা 

প্রমাণে কেন থে বিনোদবাব কায়স্তকৌস্তরভ প্রণেতা হলধবতর্কচূড়ামণিব স্তায় 
অকারণ ধা তা লিখিয়া বরা সময় নষ্ট করিলেন, উই ভাবিবার বিষয়। 

'আমর। জ্যোতিষ জানিন!, কিন্ধ না জানিলেও কেহ জোতিষের নাম দিয়া বা তা 

লিখিলেই যে সে ধা তা নানিদ্বা লইব, এরূপ কোনও ভগবদাজ্ঞা নাই। দক্ষ ও 

ধাত। এক, দক অথ জল, ইহা না পাইলাম বৈদিককোষ নিষণ্ট,তে, ন! পাইলাম 

বৈদিক কোনও ব্রাক্ষণাদি গ্রন্ঠে ; বরুণ প্রস্ততি নাম মা-বাপের রাখা,উহার কোনও 

অর্থ না । লান্ত খধির[ও কশ্যপ-নন্দন ছাদশ আদিতোর মধো ব্রহ্ধা (ধা তা), তব 

বরণ সেই দিলাছিলেন, কিন্তু বিনোদবারু সে 2০0৮16৫ পাতা, ত্ব&! ও 
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বরুণকে ধরিয়াও টানাটানি করিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন ঘে_- 

“পৃথিবীর নাভি বলিলে উত্তর-মেরুপ্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থান বুঝায় না। 
আলটাই পার্বত্য প্রদেশ পৃথিবীর নাতি হইতে পারে না, এশিয়ার নাভিও 

বলা যায় না। সুতরাং যদি কেহ সাইবিরিয়ার দক্ষিণস্থ আলটাই পর্বতকে 

পৃথিবীর নাভি বা মেরুপ্রদেশ বলিতে চান, তবে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত 

হুইয়াছেন”। ২৮ পু 

বৈদিক খষির1 আণ্টাইপর্বতসনাথ ইলা বা ইলাবৃতবষকেই পৃথিবীর নাতি 
বা উৎপত্বিস্থান বলিয়াছেন । উহা! এশিয়ার নাভি (৮০1) স্থান বটে। 

বাহারা আলটাইপর্ঘ্ঘত বা মেরুপর্বতকে নাভি বলির!ছেন, সেকাল একা ণের 

কেহই ভ্াহ।রা ভ্রমের কাঁধা করেন নাই । বিনোদবাবু বলিনেছেন__ 
“উত্তরে উতন্তরমেরু, দক্ষিণে হিমালয়পর্ধত, এই সীমাদব্যে আণ্টাইপব্বতকে 

নাভি বলা যাউতে পারে । ২৮ পু 

আমরা বিনোদবাবূর এই বিপ্রলাপেরও মন্দ্র বুঝিতে পারিলান না । ফলতঃ 

নাভিশক্ের প্ররুতার্থ কি, তাহা ভাহার জানা থাকিলে ভিনি একগা বুলিতেন 

11 নাতি শবের অর্গঈ উৎপত্তি স্কান। কিন্তু উন্তরকেক্দর9 নাভি, আধা 

মঙ্গলিফার মধাগত 'আলটাইপর্বতও নাভি, ইত। বড়ই আশ্চম্যজনক সিদ্ধান্ত। 

শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবু তাহার মেরুতন্বের একত্র ইঙ্তাও বল্বাছেন বে এবার 

বে্দোলোচন৷ করিয়! মেরুতন্্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন । আমি সমগ্র আধা নস্তে 

একজনও যথার্থ বেদজ্ঞ লোকের দেখা পাই নাই। বিনোদ্বাক বেদালেচনার 

অগ্রসর, ইহাতে আঘি বড়ই আনন্দিত ও সুখী । কিন্তু তিনি যে ভাবে বেদের 

ব্যাখ্য] করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে বনুস্তলে কুষ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ ভইতে হইয়াছে। 

নূল_ পৃচ্ছান্গি স্ব! পরমং তং পৃথিব্যাঃ ৷ ১৩ পু পাদটীক|। 

বিনোদবাবুর অন্ুবাদ-_খগ. বেদে উচথাপুত্র দীর্ঘতমা বি বলিয়াছেন-- 

পৃথিবীর পরম স্থান” কোথায় ? 
মূল (উত্তর )- ইয়ং বেদী পরো অন্তঃ পুথিবাঃ। এ 

'এঞ্বাদ 1--....এই রেদাই পৃথিবার পরম স্থান। ১৩ পু 

কিন্ক পরনার্থতঃ ইহা কি প্রকৃত বাখ্যা হইয়াছে 2 দক্তনহ।শয়ের গ্রপ্থের “পরম 

তং” এইন্প বর্ণবিস্তাঁদসনর্শনে নিনোদবানু কুপগগামী হইয়াছেন ! ফল উচ্ধা 



জগদীপবাবর মতের খণ্ডন ২৭ 

“পরম্ অন্তং* 

এইন্ধপে লিখা উচিত্ত ছিল। মূলমন্ত্রের অর্থ এই ষে-_-মআঁমি তোমাকে জিজ্ঞাস! 
করি পৃথিবীর শেষ সীম! পেরং__অস্তং শেষ উত্তর সীমা) কি? উহার উত্তরে 
বলা হইল-_-এই বেদী ইলাবুতবর্ষই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা । 

কেননা এ সময়ে মহঃ_তপঃ সত্ালোকের জন্ম হইয়া! ছিল না। উত্তর 
অহ।সাগর ইলার্তবর্ষ বা মঞঙ্গলিয়ার লাগ উত্তর ছিল, ভাই তখন ইলাই পৃথিবীর 
“উত্তর বেদী” বলিয়া কথিত হইত । বিনোদবাবু তাহার গ্রন্থেব সমালোচন। 
কবিতে বলিয়াছেন তাই একথাগুলি বলিলাম । 

দ্বাদশ অধ্যায় । 

জগদীশবাবুর মতের খণ্ডন । 
অতঃপর আমরা কাশ্মীরের প্রত্রতত্ববিভাগের 'অধাক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ- 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমএ, মহাশয়ের মতখগুনে প্রয়াস পাইব। তিনি কলিকাত। 
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গদীশবানুর মতের খণ্ডন উঠি 
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১৮৪ মানবের আদি জন্মভুনি 

6215 1351)১1017181) 78029 119৮11)0 06617 1/168016এ ৬101) 13680- 

0193555 01 1)017715 7 81৫ 1709 90052) 0135 87526 90171611717 1১8 1851 
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নঙ্গদেশীর এশিয়ার্টিক সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনে, ৭ই এপ্রিল শুক্রবার 

টির মাননায় লঙ কারমাইকেল মহোদয়ের স্ভাপভিন্রে কাশ্বাবরাজ্োৰ প্রত্ব- 

বিশাগের অধ্যক্ষ শীযুত জগরীশ5ন্দ চট্যপাবায় মহাশর ভারতবর্ষে আপি- 

বর রা 'আবধ্যদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে তাভার স্বার গবেষণ।র ফল সাধারণের 

সম্মুধে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আধ্যগণ অন্যত্র 
ভইতত ভাবতন্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা সাধারণ হঃ স্বীকৃত হইলেও উহার 

কে।থ।হহতত এবং কখন ভারভবষে আিয়াছেন, ঠ1৯। ঠিক জ্গানা যায় লা। 

'এন্ৃতঃ তিনি এ বিষনে কিছু স্থিব করিতে পারেন মাই,ইভ। স্বীকার কৰিয়াছেন। 

যসদ্ধান্থে উপনীত ভইনাছেন, তৎসমবন্ধে হিনি বলিয়াছেন থে তাহার 

কগাগুলি [31010101795 নাহ্বেক্ঠক পুর্বেই আশগ্ছিত হহরাছিল। তাহা 

সিদ্ধানু গুলি নিরে দেওয়া! গেল । রবিবার, ৯ই এপ্প্িল ১৯১৬--ধেছলী । 

(১) বত্তমান ভারতবা সিগণের পুর্ব পুরুবগণ ভারতবর্ষে আসিবার পুর্ব 

নিও সাধারণতঃ «আর্ষ্য” বলিরা অভিহিত হহছেনঃ তথাপি উহাদের নধ্যে 

[39১5%1017081)) 15715002105 4£5874581) এব" 156015* জাতীয় পুরবধ- 

পুরুবগণও াভাদের সহিত বহু পরিমাণে মিলিত ছিল এবং এই সমস্ত জাতির 
পুব্বপুরুষগণের কেহ ও 01)10539 জাতির পুর্বপুক্ষগণ আধ্যদিগের সহিত 

১000৭ 3 -১176118র অথন। তাভাব সগিকর্ষষ্ন কোন স্থানে একত্র বাস 

লা 

করিতেন! 

(২ %. ৪০: চহতে এবং 05960855189 45518 0111)014র নানাস্ান হঠাত 



জগদীশবাবুর মতের খণ্ডন ১৮৫ 

আধ্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এইজন্তই ৰেদোক্ত এবং অন্যান্য বাস্তবিক 

প্রাচীন গ্রস্থোক্ত বহু ভৌগোলিক নাম এই সমস্ত দেশের এবং 0:9%9এর বিভিন্ন 
গ্রদেশের প্রতি প্রথমতঃ প্রবুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । ভারতবর্ষে আগ- 
মনের পূর্বের বাসস্থানের নামগুলির সঙ্গে এই নামগুলি এখন পধ্যস্তও এরূপভাবে 

মিল (00617115) করা ষায় যে কেবলমান্র এ স্থানগুলির প্রত্যেকের ও পার- 

স্পরিক৫619%9) অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে তাহ। নহে কিন্তু এ স্থানগুলি 

সম্বন্ধে অন্য যে সমস্ত বৃত্তান্ত বেদ বা অন্টান্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইনে পাওয়া যায়, তাহাও 
ঠিক মিলিয়া যাইতে দেখা যায় । বর্তমানকালে যেমন আমেরিক, অষ্ট্রেলেশিয়া 
এবং অন্যান্ত উপনিবেশের নামা স্থানের নামকরণ ইউরোপের নানাস্থানের নামের 

অন্গকরণে করা হইয়াছে, পুরাকালেও ঠিক সেইরূপ ভাবে আধ্যদিগের আদিম 

বাসস্থানের ভৌগোলিক নামগুলির মধো কতকগুলির নানের অনুকরণে ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে। এইজন্যই আদিস্তানের নামের 

অনুকরণে কৃতনাম ভারতবর্ষের স্থানগুলির পারম্পরিক ৫০1201০)অবস্থান গুলি 
এবং তৎসন্বন্ধীয় অন্যান্য বৃত্তান্ত পুরাতন ইতিহাসের সহিত সমস্ত বিষয় মিলে না। 

(৩) আধ্যগণ তাহাদের উপরি উক্ক আদিবাসম্থান হইতে কেবল বেদে রচনা 

হইবার বহু পরে তারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহ নহে, কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধ 

পংঘটন হইবারও বহু পরে আনিয়াছিলেন। নহাভারতের যুদ্ধ এবং রামীয়ণে 

বণিত ঘটনাগুলি এঁতিহাসিক ঘটন। হইলেও তাহ। আদৌ ভারতবর্ষে সংঘটিত হস 

নাই, কিন্ত সেই আদিবাসম্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল । সেই সমস্ত স্থানের নামের 
অনুকরণে বর্তমানে যে সমস্ত স্থানের নামকরণ কর! হইয়াছে বথা- হস্তিনা 

(মিরাঁটের সন্নিকটস্থ একটা স্থানের নাম বলিয়। স্থির কর! হইয়াছে) $ ইন্দ্র গ্রস্থ 

(বর্তমান দিলী সহর বলিয়। স্থিবীকৃত ), অষোধ্যা ইত্যাদি--সেগুলি বাস্তবিক 

যেমন 7%%৪ অথব। 821/তে নহে, সেইরূপ ভারতবর্ষেও নহে । মহাভারতের 

ঘটনাগুলির সংঘটনস্থান ভারতবর্ষের ন্যায় উক্ত 0৮৪ এবং 7211তেও ততদ্ে- 

শীয় হিন্দু উপনিবেশিকগণ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া! নিদ্ধীরিত হইয়া গ্রিয়াছে। 
এবং ভারতবাসী হিন্দুগণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাম করেন যে মহাভারতের 

যুদ্ধ ভারতবর্ষেই সংঘটিত হইযাছিল, শী দুইস্থানে 11952, 210 13911)র উপাঁনবে- 

৬. 
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শিকগণের বংশধরগণও সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন যে সেই 
সমস্ত ঘটন! তত্তর্দেশেই সংঘটিত হইয়াছিল। 

(8) আধ্যগণের ভারতবর্ষে আগমন বুদ্ধের প্রসিদ্ধ আবির্ভাব সময়ের 

বহপুর্ধে আরম্ভ হয় নাই। এবং ইহ! নিঃসন্দেহ যে এইজন্যই বুদ্ধের প্রাদর্ভাবের 
পূর্বে ভারতবর্ষে আধ্যগণের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি-সন্বন্ধে কোনও শিলাফলক 

ব1 তাম্রফলকের নিদর্শন বা! সাক্ষ্য ভারতবর্ষে কাচ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। এবং এই 
জন্যই বুদ্ধের সময়ের ভারতব!সিগণ তখনও পশ্চিম এপিয়ার নামগুলি ছাড়িতে 
পারেন নাই। দৃষ্টাত্তস্বরূপ বুদ্ধের অন্ততম শিক্ষক 41812. [912109র নাম 

উল্লেখ কর! যায়। এই নামটী সম্পূর্ণরূপে 7০510119 দেশীয়, কারণ হহা! 

লিখিত এমাণ হইতে জান। গিয়াছে যে ইহা 132)%1021%র পুব্বতন একজন 

রাজার নাম ছিল। 

৫) প্রসিন্ধ কুরুবংশ ও পরে প্রসিদ্ধ 1২161655 বংশ একই এবং তাহাদের 

আদিম বাসস্থান 7১00%05এর অন্তর্গত 1118150 নদীতীরে কোনও স্থানে ছিশ। 

এই স্থানকে 07698গণ 01201 নাম দিয়াছিল। তাহাদের পরের বাসস্থান 
ছিল 73০00082 ঘিতোতে, যেখানে কেবলমাত্র 21020) বা 12809) নাম নহে 

কিন্তু যেখানে [00110 এবং 0191 (অর্থাৎ নিশ্চয়ই [71 অথবা ৮2001919) 

এবং কতকগুলি বেদোক্ত দেবতার নামও খোদিত পাওয়া গিয়াছে । এবং 

€0:07163এর উত্তরে অর্বাচীনকালে স্থাপিত 1[77665-দের [72062) নানক 

একটী উপনিবেশ এবং সংস্কত হস্তিনা শব্ষের সম্ভবতঃ একই উৎপত্তি 
হুইবে। 

(৬) 1701515 বা! চ811018185 গণ এবং 1১1)0901012)5গণ একই মূল- 

বংশসম্ভুত। 9515 এবং 7255165গণও একই সাধারণ বংশসত্তৃত এবং 1:058- 
185 যাহারা! 18515এর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংস্য্ই ছিল-তাহারাই আবার 

[05218৪দের সহিত ও সংশ্য& ছিপ । এই :10038185গণ আবার 12551693 

দের সহিত সেইরূপ ঘনিষ্টভাবে সংক্ ছিল। 

(৭) 405805 3 1525111)11115 গণের পূর্ববপুরুষগ্ণ কৃষ্ণস/গরের তীরবস্তী 

স্থান এখং 15215 প্রদেশ হইতে আলিয়াছিলে এবং ইহারা 1656৯5দের 
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একবংশসভূত। ইহাদের ও 11901৩গদের মধ্যে জাঁকারগত কতকগুলি 
বিশেষ সামপ্রন্ত আছে, যাহা! অনেকেই লক্ষ্য করিয়া শঁকার করিয়াছেন । 

(৮) . বাঙ্গালীদের কতক অংশও সেই একই স্থান হইতে আসিয়াছিল। 
কিন্তু 221816: সাহেবের অনুমান যে তাহার। সমুদ্রপথে আসিরা থাকিবেন 
এবং খুব সম্ভবতঃ 71705,10থ5দের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ব, ইহা ঠিক 
বলিয়াই অনুমিত হয় । 

৯) 08]815 এবং /)10185 প্রভৃতি ভারতবর্ষের আরও কয়েকটা 
জাতি এই সমস্ত অনৃষ্টবাদী পৌত্তলিক বংশের অন্ততুক্তি জ্ীল। ইহা জানা 
গিয়াছে যে 761512র উত্তরে ও পশ্চিমে 08009512তে এবং 1:01009 2 

/919তে ইহাদের আদিন বাসস্থান ছিল। 
(0১০) ভারতবর্ষে যাহারা! 10185101870 বলিয় খ্যাত, তাহাদেরও অনেক- 

সংখ্যক &ঁ সমস্ত উপনিবেশ এবং তৎসমীপবন্তী স্থান হইতেই আগিয়াছিল। 
(১১) বেদোক্ত 10585 জাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহে, কিন্তু 

আধ্য-প্রভৃতি জাতির ন্তায় তাহারাও 08009512 ও 4518 111001এয় স্বান- 

বিশেষের আদিম অধিবাসী । এবং হীহাদের মধ্যে 885 নামে অভিহিত 
' জাতি বাস্তবিক কোনও নাসিকাহীন জাতি না হইয়া 739১51018%র ইতিহাসে 

যাহার! 4193 বলিরা নির্দেশিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত এক হইবারই সম্ভব । 

, 21000012র উত্তর পশ্চিমে এখনও যে স্থান 4,085 নামে পরিচিত তথায় 

সম্ভবতঃ তাহাদের একটা উপনিবেশও ছিল। 

(১২) বেদের ভাষার এবং সেইজন্ত সাধারণতঃ সমস্ত আধ্যতাবার 
উৎপতিই 501767190 ভাষার উৎপত্তির সহিত অনেকাংশে এক এবং এ গুলি 
সবই একই 28210017205 79515এর উপর প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ তাহাদের 

বিভক্তি ও প্রত্যয়ের মূল হুত্রগুলি এক (1)। 

(১৩) কিন্তু একটী মাত্র বক্তৃতায় এই সমস্ত বিষয় এবং ইহার সহিত 
সংস্ষ্ট আরও অনেক বিষয় বর্ণনা কর! অসম্ভব হওয়ায় শ্রীযুত চট্রোপাধাস্ 

মহাশয় ইহা! হইতে মাত্র কয়েকটা বিষয় আলোচনা করিবার জন্য নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন এবং ন্যুনাধিক এক ঘণ্টা কালের মধ্যে হতদুর সম্ভব, ততদূর 
যু্ধি, প্রয়াধ ও মানচিত্রের সাহাষ্যে দেখাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে জাগষনের 
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পূর্বের আবাস স্থানগুলি হইতে বেদ এবং অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থোক্ত ভৌগোলিক 
বৃত্তান্ত পাওয়! যাইতে পারে। যেষে বিষয়গুলি তিনি ( পূর্ণভাবে আলোচন। 
করিতে না পারিয়া ) ছাড়িয়! দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতেও নিয়লিখিত 

বিষয়গুলির সম্পূর্ণ 10919010200) ! একা ) হইতে পারে, তাহাও দেখাইয়।- 

ছিলেন। 

বেদোক্ত অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ রাজা(১৮৭৪৭)মদাসের পূর্বপুরুষ 701195208র সহর 

(রাজধানীটা)এবং 10879-50 অর্থাৎ ০5697. 7701778055এর একটু উত্তরে 
চ01110]87এর নিকটে অবস্থিত একটী সহরঃ যাহা] এখন "12521সনামে খ্যাত-_ 

এই হুইটী সহর একই '[0152525, 51775205, 7108525108১ 1১30705 [310909, 
52100102129 13121210255 4111085) 91255 81555 51295 এবং &51057)05 

প্রভৃতি 598%5এর শক্রবর্গের সহর ও উপনিবেশগুলি যথাক্রমে 1:209905 

(বর্তমান +7761)12000)১ 5১00618) 158552১ 01929, [109 ব। [2373, 

22100159010) 4120-]110 2152029 40855215101: 0086 প্রদেশ 

এবং %-৪-]10এর সহিত অভিন্ন । এইগুলি সবই চ12৮৪:এর উত্তরে ও। পশ্চিমে 

অবস্থিত এবং ইহাদের চতুঃপার্থখে 50093এর শত্রপক্ষীয় সমস্ত জাতির উপ- 

নিবেশগুলির অবস্থানও নির্দেশ করা যাইতে পারে । যছুদিগের সহর মথুরা-- 

যাহা হরিবংশ অনুসারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়! জানা যায় এবং যাহার 

অধিবামিগণ প্রধানতঃ আভীরজাতীয়-_-এবং 91800 10128) লেখকগণের 
[05112705 অর্থাৎ 4১1911785 দেশে বা তন্লিকটে অবস্থিত 72015 অর্থাৎ 

85017)এর সহিত একই | ইহ] [1৮861 নামক জেলার সহিত সংলগ্ন এবং এই 

[4%20510 নিশ্চই (1,2৮278) “লবণ”্এর দেশ, যেখালে মধুরাপুরী প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল । 1)17117)8 (দ্রুছা) অথবা 1)181545দিগের বংশধর 081001)8195- 

দ্িগের আদি বাসস্থান 01,0:01]£এর নিকটবর্তী কোনও স্থানে ছিল, ষথায় 

9121201)07 নানক সভপ্গে এখনও পাণিনির জন্বস্থান 5812075 নামক স্থানের 

সংশ্রব পাওয। যাইভে পারে । 210 (অণু) বংশধর [81160101)1)89গণ নিশ্চয়ই 

&111551059 ব1 2111551275দের সহি অভিন্ন এবং এ 111৩01)01)1185দের দেশ 

8111954 আবিচ্ষুত হইবার সম্ভব । 

1১010510101 বা 1881 নদী 21981 দিগের 115 অর্থাৎ 7:910010 1070910র 
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সহিত আভির। | এই [61180 1779এর উৎপতি স্থানের অনতিদূবে একটা স্থান 
এখনও ড৪1851/719 নামে অভিহিত এবং এই ড৪10911,9নামটী নিশ্চয়ই 780" 

51001 নামের আকার তেদমাত্র। প্রাচীন কালে ইহা %270018 নামেও কথিত 
হইত। পরে %৪9178র সন্িকটস্থ 58125দিগের [79153 নদী এই ৬2022 

নামে পরিচিত হয় । এই 591%89দিগের রাজধানী 21570172525 এবং 98] 

0৮৪ (অর্থাৎ*581৮৪$দের ০%৪ ব! চাষী জমি)র সন্নিকটন্থ 1192151580 অভিন্ন। 

98160, বা 00118 সহর 00781%র অন্তর্গত 116 91)90১92র 
সহিত অভিন্র এবং 98155 ( নদী ) 1 ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 09289 

যাহা ঘা] ০5:50 55৪তে মিলিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত আছে এবং যাহা রামায়ণেও 

সমুদ্রে গিক্সা মিশিগাছে বলিয়া কথিত আছে-_তাহাও £1073-72138515 হইতে 
অভিন্ন। 0981৪এর মধ্যে অবস্থিত [009199001 এবং ওর মধো ব। 

সমীপে অবস্থিত [00015 একই । 10:05 0500931%র 1,9১9 নদীর 

তীরে অবস্থিত [.8/৪এর রাজ্য (62758 8095918এর সহিত অভিন্ন । 511- 

82৮০7 পুবী 0110:01॥ (নদীর ) নিকটস্থ 01111082৩র সহিত অভিন্ন। 
রাম যেখানে গঙ্গা নদী পার হুইয়াছিলেন, তথায় উহ? পার্বত্য নদী বলিয়। 
রামায়ণে উল্লেখ আছে-_এই গঙ্গ। নদীও 00007:0%1), নদী ভিন্ন অন্য কিছু 

নহে। ড2695দের দেশ ও সহর অর্থাৎ 905)127291 দেশ 156 হইতে 

19511712091 0%৪ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত জনপদ হইতে অভিন্ন । 10317802198 

সর হইতে অনতিদুরে অবস্থিত 7১078818108 বা 01818808- যাহা 

£0)101701)118৮% (অহিচ্ছত্র) নামেও অভিহিত,তাহ! এবং 07১0101এর তীরবর্তী 

চ67691019% একই 1৩158100182, এবং পূর্বোক্ত স্থানের 1051) অতিন্ন। 

[05]1001,2র সহিত একত্র উল্লিখিত 0211011:8 01)010) নদীর তীরবভীঁ 

01015 ভির অন্য কিছু নহে। অসংস্কত ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত 
চ1852865 শব্দের বাস্তবিক অর্থ হইতেছে দুইটা নদীর-_অর্থাৎ 0000:08]) 

বা গঙ্গা এবং 11810 1117) বা প্রাচীন কালের যমুলার--সংযোগস্থলের 

মধ্যবন্তী স্থান। রামায়ণ অনুসারে এই যমুনা নদী গঙ্গার বিপরীত দিকে 
পশ্চিমবাহিনী বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । 7391-13870এ 73108180819এর আশ্র- 
মের আভাস পাওয়া বার। বৃহৎ বৃহৎ মধুচত্র এবং বছু পরিমাণ মধুতে পরিপূর্ণ 
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বলিয়! বর্ণিত 01//৮8109 ( চিত্রকুট পর্বত ) মধুর জন্ঠ সমানভাবে বিখ্যাত 

[১০77003এর অন্তর্গত 7215 74688 পর্বত হইতে অভিন্ন । এবং 01010%9€8 

পর্বতের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত 01217091611 নদী--169110 1019এর যে 
ংশ :211008%91+এর মধ্য দিয়! প্রবাহিত, তাহা হইতে অভিন্ন। এই 1]117- 

0221” নামটাকে ন্বর্গে প্রবাহিত সংস্কত 11877495101 নদীর সহিত অভিন্ন 

বলিয়। প্রমাণিত করা যাইতে পারে । 
10211022 ও 10019 অভিন্ন এবং 12083619872 ও 21011 একই । 

[2718 এবং 13180 5০2র তীরবর্তী 1.৩ অভিন্ন । ইহার নিকটবর্তী স্থান 

সমূহে [3108 অর্থাৎ 9108, 25503) 891200619, [59121)6702) 41036138 

ইত্যাদি স্থানের নাম অবগত হওয়। যায় এবং এই সকল নাম রাম ও রাবণের 

গল্পের সহিত সংস্থ্ 3168 (সীতা ) 45082 (অশোক কানন ), 5812109, 

(সরমা) 7:918776171 ( কালনেমি ) এবং 1)09178098 (দূষণ ) এর নাম যথাক্রমে 

মরণ করাইয়। দেয় ।.]02018 এবং ] 01)19র সমীপবর্তী 8195911 নদী ও 

00908%217 নদী অভিন্ন । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে [29079 নামটা অসংস্কত ভাষা হইতে সংস্কত 

ভাষায় অনুদিত শব্ববিশেষ। ইহাও কথিত হইয়াছে যেএ নামটী প্রথমতঃ 

1078131)50এর তীরবর্তী 709৮র প্রতি প্রযোজ্য ছিল। ইহা 51801 নামেও 

অভিহিত হইত । 5911801 শব্দটা 91767791) ভাবার :5108+ অর্থাৎ পর্বত 

হইতে উৎপন্ন এবং ইছার অর্থ নিশ্চয়ই পার্বত্য হইবে। 0 শব্দেরও এই 

একই অর্থ অর্থাৎ পর্বত। ইহার নিকটেই চুমাঘে? জেলা ও সহর এবং 

ইহা নিশ্চয়ই সংস্কত 70761 অর্থাৎ অর্জুন শব্দের সহিত সংস্ষ্ট । 191)05171- 

0109ব1 75010 দিগের মহিত সনানোৎপত্তি 78176108195 দিগের আদিস্ান 

নিশ্চয়ই 10720র দক্ষিণ পশ্চিমে [০1710 [778 এবং উপরে অবস্থিত 

[5101 ছিল। পঙ্গাতীরে 71808218199 বা 2100000/982তেও 

7201,9129দিগের উপনিবেশ ছিল এবং এই স্থান 0০17০:080)এর 

তীরবর্তী 72670981৩1র সহিত অভিন্ন বলিয়া! প্রতিপন্ন করা হ্ইয়াছে। 

7308185 [আর দক্ষিণ পশ্চিমে 07৩65দিগের সময়েও যাহা! 28008158 

নামে অভিহিত হইত, তথাক়ও তাহাদের উপনিবেশ ছিল। 
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[0100দের সহিত সংস্ত 1311218199দের স্থান ছিল 10726র পশ্চিমে 

32195 । এবং ঘথাএখদের সহিত সংহত 0005দের স্থান ছিল [0)90র 

পূর্বে 718তে। মহাভারতের একটী স্থান হইতে জান! যায় যে 
73187175055 শের সহিত 3105508 ( অর্থাৎ ভস্ত্রা বা কামারের হাঁপর ) এর 

অতি নিকট সম্বন্ধ থাক। সম্ভব। ইহাতে অনুমান হয় যে এ৫এগণ প্রথমে 

99)905£ জাতীয় ছিলেন অর্থাৎ তাহারা লোহা গ্রালাইকরার ব্যবসা 

করিতেন । তাহাদের ভারতবর্ষের উপনিবেশও 150017)95-101)817)72 

নানে কথিত হইত। এই 180017085-1)1)9,070)8 শবের যৌগিক 

অর্থ কর্মার+-খ্ম। অর্থাৎ গালাই কর! ও ফু দেওয়া ( কর্ণারধাম ? »কমণর 

নিবাস:) হইতেও পূর্বোক্ত অন্ুমানই দৃড়ীভূত হইবে । 71190র চতুঃপার্স্থ 

জনপদ পুরাকালে লোহ। গালাই করার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে 

দিল্লীসহরটী যে কুরুগণের একটী উপনিবেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই 

দিল্লী সহরের লৌহস্তস্তটী ষে কুরুগণের আদিস্থানে প্রাপ্ত লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধীয় 
বিদ্যার ফল, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বিদ্যা ৬1158র 

ওপনিবেশিকগণেরও ছিল-_ইহার! সম্ভবতঃ 7918০7.-59%র তীরবর্তী "৮10৩ 

হইতে আপিয়। থাকিবে এবং ইহারা ৬৪১০5 দিগের সহিত সম্পকিত। 

ভারতবর্ষের অন্তর্গত 18850র নিকটে সম্প্রতি যে একটী বিখ্যাত লৌহশিল্পের 

নমুনা পাওয়। গিয়াছে তাহাতেও পূর্বোক্ত অন্ুমানই দৃট়ীভূত করিবে। 
[-এঃএ৪গণ (প্রস্তর বা তাত্রফপকের উপর ) অক্ষর খোদাইকার্যেও বিশেষ 

পারদর্শী ছিলেন এবং তাহাদের ইতিহাসের শেষভাগে তাহার! যে অক্ষর ব্যব- 

হার করিতেন, তাহাই খরোষ্ঠী (/009£03700 ) অক্ষরের মুল বলিয়া বোহ্ব 

হয়। চ13915106 15041519195 দেশের অক্ষর বলিয়। এই অক্ষর 105৪7০- 

5150191 (থরোঠী) বলিয়া কথিত হয় । 

ইন্দরপ্রস্থ এবং 10৩1010 117780.এর তীরবত্তী চ201755 অভিন্ন। এবং 

হ্তিনার দর্ষিণ-পুর্ববে অবস্থিত মৎস্য রাজ বিরাটের রাজধানী উপপ্রব্য 
(008019৮58) ও পশ্চিম 1001)186655এর উপর অবস্থিত 2৪18 বা 381- 

1১০18 একই । উপপ্নব্য নামের প্রেব্যা' শব্দ চ81101)0%1 বাঁ 88101)0%1 

শন্দের সংক্কহ শাকারমার এবং উপ এই উপসগটী ১%11)0051 ভাষার 
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£5১ (অর্থাৎ নিকটে ব1 ০সইদ্দিকে) এই বিভক্কির *ভাবাস্তর মাত্র। এইস্থান্টা 
₹৪7এর তীরবর্তী ]80৮৭7 (অর্থাৎ সংস্কত দ্বৈতবন ; সর হইতে অধিকদুরে 
অবস্থিত নছে। 

কাশী ৩0:01 নদীর তীরে অবস্থিত 7556531 হইতে অভিন্ন এবং 

কাশীর উত্তরের ও দক্ষিণের বরুণা ও অসি নদী 1755591র উত্তরে প্রবাহিত 
[39178 নদী 'ও সেই স্থানের (অর্থাৎ 75916$1র ) দক্ষিণে 2১5৩-10 108% 

এর নিকট দিয়! প্রবাহিত নদী হইতে অভিন্ন। 
নধাদেশ এবং 1১০105এর অন্তর্গত স্থানবিশেষ অতিন । এবং বৌদ্ধ 

জাতকে বণিত মধ্যদেশের পশ্চিমে অবস্থিত 11)01)8 সহর £001959এর সমীপ- 

বন্তী "মর সহিত অভিন্ন । মধ্যদেশের অন্যাণ্ত সীমানায় অবস্থিত আদ, 

(051502) পারিজা ত্র(57180৯)এবং হিমবৎ (1110785€ নানক পর্ব তত্রয় 

যথাক্রনে 4১70%98১ 7১271701755 এনং 50%01525 বা! ১০০:৫)১০৭5 পর্ধবতত্রয় 

হইতে অভিন্ন । মধ্যদেশের পৃর্ববসীষাস্ত প্রয়াগ এবং ( ৮০০0$এর ? ) পূর্বব- 
সীমাস্থ বলিয়া বণিত 19155580801 15178/05] অভিন্ন বলিয়া গ্রতিপর 

কর! হইয়াছে, এই 18179101021 ও গঙ্গা অর্থ 0170101% নদীর উৎপত্তি 

স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ভারতবর্ষীয় কনখলের নাম ও 

অবস্থান যে ইহার অনুকরণে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

কাশ্মীর যাহাকে কাশ্ীরবালিগণ নিঞ্জের! 0551: বলিয়া অভিহিত করিয়া 

থাকে, এবং যাহা বরাহমিহিরকর্তক পরম্পরাগত নামের তালিক। অনুসারে 

মধ্যদেশের উত্তর-পুর্বে অবস্থিত নিদিষ্ট হইয়াছে সেই কাশ্শীরদেশ [515 
প্রদেশের অন্তর্গত 1151 [07591)এর নিকটন্ক প্রদেশের সহিত অভিন্র এনং 

কাশ্মীরের অন্তর্গত সেংক্কাতভ যাস 4৮270919155 নামে অনুর্দিত) 1৯210789143 

উপনিবেশিকগণ নিশ্চরই 1318০১-১০এর তীরবর্তী (7৯128)এর ) প্রায় 
সমানোচ্চারণ বিশিষ্ট [21208] নামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন | 

41550 ও 41109215, একই সঙ্কেতিকটিহ্ধ (0০061577 দ্বারা) প্রকাশিত 

হউত এনং এই 4১050 নিশ্চয়ই 4£১7017701)15র পুরাতন নাম 0771058 

নামের এবং ঠ106101&র অন্তর্গত ড৬৪এর অপিষ্ঠাতী দেবতা । [২07781015 

লামের মল্ও একই । 
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21175া012র অন্তর্গত 012%7835র নিকটবর্তী বে স্থান এখনও 30010 

নামে অভিহিত, ১1010911ঞ1)গণ সেইস্থান হইতেই আসিয়াছিল। 

আদিম স্থান ৮০7 হইতে 7/০ঠ2াঃগণ আগমন করিয়াছে. এবং 
[:£52এর অন্তর্গত সহর ও উপনিবেশের অনেক গুলির নামের মল 7০900/3- 

এ নিশ্চিততাবে পাওয়া যায়, এই 7১000 ও [১0155 অদ্ভিন্ন বটে। 

00811525এব [যা যাহা! [7915৬গণ তাহাদের আদিগ্কান বলিষা 

নির্দেশ করিত, তাহ] বাস্তবিকই প্রাচীন দেশ 10181015 বা £1015218 হইবে । 

এবং ইহ! প্রাচীন মথুবা বা 7205 হইতে অবশ্যই অভিন্ন! এই মথ,র! 

নামটা 907911210 ও 4510197দের ভাষার সাধারণ 1019001 ( অর্থাৎ 

14210 0601) 9105 বা ভবের দেশ ) শব্দ হইতে সংস্কৃত ভাষায় ভাষাম্তরিত 

হইয়াছে মাক্র। 179919% নামটীকে কেহ কেহ [9010 শর্ষের সহিত সম্প- 

কিত বলেন, বিস্তু উহ! সম্ভবতঃ 11977 এবং 40218 শবের সহিত সমানোতৎ- 

পত্ভিমুণক হইবে এবং ইহা! পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই শেষোক্ত 4101212 

শব্দটা 119000:5 বা 0205 দেশের অধিবাসিগ্ণের প্রতিই প্রযোজ্য । 

আদম 1:51 প্রদেশ ই] নদীর তীরে নহে, কারণ [2:০0$এর 

সময়ে তথায় £7তএ জাতির অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পাওষ। যায় না। 
কিন্ত সেই আদিম 1:50 প্রদেশ 7১০১৮৪১এ (থাকা প্রযাণিত ) হওয়ায়, 

আদিম 10981)-58191 (অর্থাৎ [০০0 বা জলজ-ঘাসময় সমুদ্র বা নদী ) 

যাহা সাধারণতঃ 1২5৭ 5৪৭ নামে অনুদিত হইয়া থাকে, আদিম 20010008 

বা ৮১০10891)171 নদী ব। 7611510, 110৮ নদী হইতে অভিন্্। কারণ %- 

0112১ [১০0173951)101 এবং 191)510 এই তিন শব্দেই ?২০30% অর্থাৎ জলজ-ঘাস- 

নয় নদী বুঝায়। 

কোনও কোনও প্রত্বতত্ববিদি পণ্ডিত বর্তমান সময়ে স্বীকার না করিলেও 

0117955গণ নিশ্চয়ই 532067181। গণের সহিত খনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং 
তাহার! নিশ্চয়ই 7,0700১ এর অন্তর্গত আদিম [19011)8-3651)9 হইতে 

1 1759015 184দএর আপীনে 12501116 গণের 5৮৮) গ্রদেশ তাগ করিয়া গমন 
4 
করিয়া 10৯108 নামে প্রপিঙ্ধা। 

শ্ 



১৯৪. দানবের-আ দিজগ্মভূমি 

আসিহ! তাহাদের 7988:৩0 4512স্থ উপনিবেশকে তাহাদের আদিম বাস- 

স্থানের অনুকরণে “05৩ 2010015 15170507008” অর্থাৎ মধ্য-রাজা আখা। দিয়া- 

ছিলেন। 01712র প্রতি প্রযোজ্য “9671০8” শব্দের মূলও ঠিক এইভাবে 
ফ্যাখ্যাত হইতে পারিবে । কারণ “561108? শব্ষটা নিশ্চয়ই 459155018) 16. 

৪10), ব! দিব্যধামের সংস্কত “্যর্গ” শবের রূপান্তর মাত্র। এবং এই 4051৩5- 
(51 7159111 শব্দারা শ্বর্ণনী [12150510171 বা 011008581 ( যাহ] 1191709- 

017; হইতে অভিন্ন বলিয়! পূর্বে প্রমাণিত হুইয়াছে ) এবং 7500:89 অর্থাৎ 
ইন্জেকস পুক্ীর সহিত 11501980591 ই বুঝাইয়। থাকিবে । 00108র নামান্তর 
09:95 শবের মুলও এই স্থানের নিকটেই পাওয়া বাইতে পারিবে এবং 
চ০৪০৪5এর অন্তর্গত ৮৩1০0 নদীর তীরে অবস্থিত 7610 সহরে সম্ভবতঃ 
ধর্তষান £5৮10 সহরের মূল পাওয়! যাইবে 1 এই [০110 সহর অতি পুরা- 
তন রাজধানী না হইলেও অতি পুরাতন সহর হুইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

21115 বা ].০19র অধিবাসীর সহিত সংস্ই-_10181025, 101910119 

বা 7210115গণ এবং [1)00108এর 1071185 এবং [1,90005 রা 7902)105 

ঘা! 6170818 জাতি জাত্যংশে একই । এই শেষোক্ত জাতি সর্ব প্রথমে 
.০1০র সম্গীপবর্তী 91208 59৪র তীরবর্তী প্রদেশ হইতে 0150এ আসর 

তথ! হইতে পরে [./019য় আসিয়াছিল বলিয়া! কথিত আছে। ইহাতে 

আশ্চর্যের বিবয় কিছুই নাই 3 কারণ অতি পুরাকাল হইতেই 44519 11001 

এবং 0৩6 এর মধ্যে আন্তজাতিক আদান-প্রদান-সন্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে 
এবং ইহাও নিশ্চিত ষে এই শেধোক্ত হ্থান হইতেই 73081805গণ 015তএ 

উপনিবেশ স্বাপনার্থ গমন করিয়াছিল এবং এই জন্তই 131)502 শবের সহিত 

সংস্যই 81)81299 শব্দটী [1155108 স্হরের নামের সহিত সম্প,ক্ত বলিয়া 
অন্যান কর] য়ায় । এবং 11951911218 সহর--যেখানে 81)21568 ( ভরত ) 

দান করিয়াছিলেন-_তাহ। নিশ্চয়ই 11555215র সহিত অভিন্র, এবং 0150 

অন্তর্শতি 1215855.95 এই 1165515য় অবস্থিত | 31)8180 (ভরত) এর উপা- 

খ্যানের সহিত সংস্ষ্ট 70091179055 ( ছুগ্বস্ত ) 58160136519. €( শকুস্তলা এ্রবং 

11917 মালিনী নদীর ) পরিচয় 0:66 এর অন্তর্গত 11110-6501) 01203805 

বং 18108 নামক নদী ও উপলাগরে পাওয়া যাইতে পারে। 14881 এবং 
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101119৩ অর্থাৎ [,801209 এবং 10181011568 গণ 131505 56৪র তীরে না 

হইয়া 01569 এ ছিল, ইহার প্রমাণ স্বরূপ 3108 নামক সহর ও উপসাগরের 
নাষ উপস্থাপিত কর! যাইতে পারে । এবং ইহ! পুর্বে দেখান হইয়াছে ষে 
এই 5108 নাষটা 1618 তীরবর্তী 318 বা 1৩15 নামে অভাপি খ্যান্ 
আদিস্ান হইতে 0275 এর মধ্যে স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 

73180 562র তীরবর্তী 92079000, [7211087778306, 0002608) 8- 
81528127055, [0210 বা 11010) 10021 7010025 118003-061৩- 

20105 প্রস্ভৃতি নামে যথাক্রমে 901225950510079) 17217705101 00 22োছে 

1985 2100119290000) [00112, 217155025 91001)0-51021001 

প্রভৃতি টবদিক নামের সত্তার পরিচয় তাহাও পাওয়া যার । 

ঞ্ীযৃত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও দেখা ইয়াছিলেন ষে কেমন করিয়!। 
/50550 এর 98181771 51)21711 উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে-- 
যেখানে প্র নামটা এখনও 13190. ৪৩৪র তীরবর্তী 981£0098 201018 এবং 

তৎসমীপবর্তী 9158:11 নামে রক্ষিত হইতেছে--কেমন করিয্কা এ নামটী 
হিন্ুদিগের--582518 € সাগর ) নামের সত অতিন্ন হইতে পারে--কেমন 
করিয়| 34585 (শিব) ও 151১81715(বিষাণী ) অর্থাৎ শৃ্গবুক্তজাতি 50001118178 
ও £15590:03দের উত্তরপ্রদেশস্থ পূর্ববপুরুষগণ হইতে অভিন্ন--কারণ 
১5101/2র কোনও কোনও আদিম জাতি পোবাকের সহিত মস্তকে 

শের সকার অলঙ্কারবিশেধ ধারণ করিত বলিয়া বর্ণিত আছে দেখ যায়। 

(3006৪ নামক বিখ্যাত 980001127 7০8691 যিনি হ্বয়ং তাহাকে 58 

বা 91১৪” ( অর্থাৎ শিব) বর্ণন। করিয়াছেন এবং যিনি একজন শিল্পী 

বলিয়। বিখ্যাত--তিনি কেমন করিস! রাযায়ণের 318 (গুহ) হইতে 

অভিন্ন-_এই রামায়ণের (8৪ গুহ) ও একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী বলির 
বিখ্যাত এবং তিনিও নিষাদ--( জার্থাৎ শিকারী) জাতীয় এবং 28৩গ্র 

বংশ 00091968809 শবোর মূল অর্থও শিকারী--এই সমস্ভ বিষয় শীযুত 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপসংহারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গলী। | 
$ 



ভারতীয় আধ্যগণের আদিম নিবাস । 
( সপ্রীবনী হইতে গৃহীত )। 

কাম্মীরের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টেপপাধ্যা় আধ্যগণের ভারতাগমনেয় 

পৃর্ববর্তী বাসস্থানসন্বন্ধে যে সমুদয় গবেষণা এবং নুতন তথ্যলাভ 
কতিয়!ছেন, ভাহ। বেঙ্গল এসিরাটিক সোসাইটার ৭ এপ্রিল তারিখের 
বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ কতিয়াছেন। উক্ত সভাম্ন আমাদের গবর্ণর 
লর্ড কার মাইকেল সভাপতির 'আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমর! তাভার 

ইংরাজী বক্তৃতার মন্ধর নিয়ে প্রদান করিলাম ২__ 

১। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ববপুরুষকে “মাধ্যজাতি” বলে। 
তাহার! অন্তঙ্গেশহইতে ভারতবর্ষে আগ্রমন করিয়াছিলেন । এই আধ্যজাতি- 

হইতে বেবিলোনায়ান্, ইজিপ্সিয়ান, এভিয়ান্, এবং হিব্রগণের উৎপত্তি 

হইয়াছে। পোণ্টাস এবং আন্মেনিয়াতে আর্ধ্যগণ বাস করিতেন। চীনদের 

পূর্ববপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্বপুরুষদের কেহ কেহ আধ্যদের 

সঙ্গেই একই স্থানে বসবাস করিত । 

২। পোণ্টাস, আর্দেণীয়া, ও এসিম়ামাইনরের বিভিন্ন স্থানহইতে 

আধ্যের ভারতে আগমন করিয়াছিল। বেদ এবং অপরাপর এঁতিহা নিক 
ও প্রাচীন গ্রস্থাবলীতে যে সমুদয় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা ক্রীট 

এবং এঁ সমুদয় জঞ্চলেরই বিবিধ স্থানের নাম। আমেরিকা, অষ্টে লিয়া এবং 
অন্যান্ত উপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের 

ছারাই তাহাদের নুতন দেশের নানাস্থানের নাম-করণ করিন্না থাকেন। 
আধ্যগণও সেইরূপ যখন ভারতবর্ষে আদিলেন, তখন তাহাদের স্থান 
পরিত্যক্ত মাতভূমির স্থানসমুহের ছান্াই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ 
করিলেন। ঠিক্ এই কারণেই বেদ এবং অন্ঠান্ত প্রাচীন গ্রন্থে যে সমুদয় 
স্থানের নাম এবং ভাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় অবিকল সেইরূপ দেশ 
ভারতবর্ষের কোথায় খ,জিয়৷ পাওয়! যায় না। 

ও। বেদ রচিত হইবার লুদীর্ঘকাল পরে, কেবল তাহাই নহে ;_. 
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মহ।ভারতের বুদ্ধ এখং রাঁমার়ণের এরতিহানিক ঘটনাসমুছের বহুকাল পরে 

আধ্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস হস্তিন!| 

বর্তমান মীরার সন্নিহিত কোন স্থানে ছিল, এবং প্রাশীন ইন্রপ্রস্থের 

বর্তমান নাষ দিটী ভারতবষের লোকের বিশ্বাস অধোধ্য1, হস্তিনা ও ইন্দ- 

্রস্থপ্রভৃতি স্থান সমূছেই মহাভারত ও রাঁমায়ণাদি-বর্ণিত কাহিনী সকল 

ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ জাভা ও বালিদীপে হিন্দু 
উপনিবেশ স্থাপন করার "কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের 

স্থানসমূহের নান রাধিয়াছিল এবং তন্দেশবাঁসিগণের ফ্ব বিশ্বাস যে 

মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাসলীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়া 

ছিল । ভারতবাপীদের হ্থযয় তাহরাও এবিষয়ে সম্পর্ণ “অজ্ঞ” । 

৪1 বুদ্ধের অভ্যুদয়ের অল্প কিছুদিন পুর্ববে ভারতে আর্যামনাগম 

ঘটিয়াছি্গ। এবং এই সমক্বের পূর্বে ভারতে আর্ধাগণের অবাস্থৃতির কি 
পুরাতত্বঃ। কি শিশঙ্গালিপিসংক্রাস্ত কোনরূপ প্রমণই পাওয়৷ যায় না। 

বৌদ্ধবুগে ভানু তবাপসিগন পশ্চিম এসিক্লার অধিবাসিদিগেব নামের মতন নাম 

গ্রহণ করিত। আড়ারকালাম নামে একজ্জন খধি ছিলেন। অথচ ঠিক এই 
নমেরই একগ্ন প্রাগান বেবিলোনিরান রাজার বিবরণও পাওয়া 

গিষ়াছে। 

৫| ফিনিসিয়ানেরা এবং ক্রিতি ও পঞ্চালগৰ একবংশসন্ত,ত। কাশীগণ 

এবং কেসাইগণ এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কোসানেরা কাশীদের 

ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোশীয়গণ আবার কসাইটদের আত্মীয়, এদিকে আবার 

কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আতম্মীয়ত! আছে। 
৬। আফগান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিক্রদের আরুতিগত সাদৃশ্ঠ 

আছে; এবং তাহার! যে একই বংশঞ্জাত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই? এই 
আফগান ও কাশ্রীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কস” প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। 

৭। বাঙ্গালীদের কতক কৃষ্ণসাঁগর এবং কর্স প্রদেশ হইতে আসি- 

ছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভব তাহারা 
ফোয়েনিশিয়নদের জাতভাই | 

৮। যে সমুদয় জাতি ককেসিয়া, পারশ্টের উত্তর পশ্চিমে এবং তুচ্ছ 



১৯৮ যানবের-আদিজন্মভূমি 

এসিয়তে বাস করিত ভারতবর্ষের গুর্জর ও আতীরগণও তাহাদেরই 
বশজাত। 

৯। ভারতের দ্রাবিড়গণ কফোলচিস এবং তক্সিকটবন্তী দ্েশসমূহ 

হইতে আসিয়াছে। 
১৯ | বেদে যে “দাসাও”দের কথ। লিখিত জাছে, তাহারা আধ্যদের ভার 

অন্যদেশের লোক | এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ান ও এসিয়ামাইনরে 

ছিল। ইহাদের মধ্যে “অনাস” নামে এক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায় £ 
এভাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাহাদিগকে ঠাহর কর! হইয়াছিল। 
কিন্তু খুব সম্ভব বেবিলোনীয়াতে যে জনামদের কথ! আছে, ইছার! তাহাদের 
হইতে সম্পূর্ণ অভিন্প। এবং ইহাদের এইকসপ নামকরণ হইবার কারণ 
এই যে আর্বেনীয়ার উত্তরে “অনাস” নামক স্থানে উহাদের কোন উপনিবেশ 

ছিল। 

১১। সুমেরিয়ান্ ভাষা থে উপাদানে গঠিত, বেদের ভাব। এবং আধ্য- 
ভাষাসমূহ সেই সমুদয় উপাদ্দানেই গঠিত হইয়াছে । 

সন্জীবনী। 



জগদীশ বাবুর মতের খণ্ডন । 

ভ্রয়োদশ অধ্যায়। 

আমর! এ পর্যযস্ত মাননীয় শ্ীবুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, এম, এ মছো- 

গয়ের তেন কথ! বলিলাম. এইক্ষণে উহার নিরসন-বিবনে ছু চার কথ! বলিব। 

জগদীশ বাবু এসিয়াটিক সোসাইটীর বক্তৃতায় ষাহা! বলিয়াছেন, তৎসমুদাকর 
উাহার নিজের কথা নহে। তিনি জন্ধাণদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রণ হোফার 
সাহেবের মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন মান্র। ব্রণ হোফার তাহার কোন্ জন্মাণ 
গ্রন্থে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহ! আমর! জানি না, তবে তাহার মত জগ- 

দীশ বাবু বলিয়াছেন,আবার জগদীশ বাবুর মত বেঙ্গপী ও সঞ্জীবনী সংবাদপত্র- 
নিজ ভাষায় লিখিক্স প্রকাশ করিয়াছেন; কাজেই এই তিন নকলে ব্রণ হোফার 

সাহেবের প্রকৃত কথ! কতদূর খাস্ত হইয়াছে ব৷ বজায় আছে, তাহা! আমরা 
অবগত নছি। আমর! মাননীয় শ্রীযুক্ত জঞানেজ্জনাথ সেন বি এ কবিরত্ব মহাশয়ের 

দ্বারা বেঙ্গলী হইতে যাহ। অন্কবাদ করা ইয়াছিলাম, হা ও সঙ্ীবনীর অনুবাদ 
উপরে বিন্তম্ত করিয়াছি, এইক্ষণ উহাদের মতের খণ্ডনজন্ত আমর। আমাদিগের 

কথা বলিব। 

১ ভারতবাসিগণের পুর্ব পুরুষগণ, ভারতে প্রবেশের পূর্ববে “আধানামা” 
ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ বেদে ব অন্ত কোনও গ্রন্থে নাই। জগ 
হৌফার ব! জগদীশ বাবুও তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। আমর] জানি 
ও দেখাইব যে ভারতে প্রবেশের পুর্বে আধ্যগণের পূর্্পুরুষগণ ক্রক্ধ (ব্রাহ্মণ) 
ব। “দেবতা” নাষে প্রখ্যাত ছিলেন, ভারতে আসিয়া সেই দেবগণ ক্রমে 

“ভূদেব”, * ভূম্থর” বা “মহীদেব” নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। 

যে চ মাং ন প্রপদ্যন্তে শঙ্করং ব! নরাধম12। 

ব্রহ্মাণং ব! মহীদেব! বব! জীবস্তি তে নরাঃ ॥ ৫০৯পৃ 

বৃদ্ধগৌতন। 

যে সকল মহীদেব, শঙ্কর আমাকে ও ব্রঙ্মাকে না তজনা! করে, ভাঙার! 

নয়াধম। ও তাহারা বৃথা জীবনধারণ কবে। 



২০৬ মানবের আদিজ্নুঁমি | 

বৃন্ধগৌতমবচনে এই যে “মহীদেব" শব্দের প্রয়োগ দেখ। যায়, ইহা 

অর্থ তারতাগত ভারভ্বাসী দেবতা” । কেননা বেদের বনু মন্ত্রেই“মহী”ও*ভূমি 
প্রভৃতি শব্ধ ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে । যথা-_ 

ইল! সরস্বতী মহা, তিশ্রো৷ দেবীনয়োভুবঃ | 

বহিঃ সীদস্ত অভ্রিধ ;৯-_-১৩ স্থ--১ ম। 
তত্র সারণঃ__ অভ্র মহীশব্দে। মহবগুণযুক্তাং চটী বাসি | 
এই মন্ত্রে প্রযুক্ত “মহী” শবের অর্থ “ভারতী :, অর্থাৎ ভারতবর্ষ । কেনন! 

ইহ। আয়তনে ও সভ্যতাভব্যতায় অতি মহুতী। 'তথাহি-_ 
নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষং ূ 

শীফেদেতীঃ সমবন্তত | পদভাং ভূমিঃ॥ ১৪--৯০--১০ ম। 
প্রজাপতির নাতিহইতে অন্তরীক্ষ, নস্মকহইতে গো! বা আদ স্বর্ণ ম্বঃ 

এবং পদত্বয়হইতে “ভূমি” অর্থাৎ ভারতবর্ষ সমুৎপন্ন ৷ 

এরূপ “ভূদেব”ও“ভূসুর”্শন্দে ষে ভারতীয় ব্রাহ্মণের! অববৌধিত হইতেন, 
তাহ কোবকাব্যাদিতে নিত্য পরিদৃশ্তমান। সুতরাং ভারতের এই আগন্তকের! 

তারতে প্রবেশের পুর্বে*আধ্যনামা”ছিলেন নাঃপরস্থ€ত্র্ধ” (ব্রাহ্মণ) ও “দেব” 

নাম] ছিলেন, তাই তগবান্ মন্ত্র তীয় সংহিতায় বলিতে ছিলেন যে-_ 

সরম্বতীতৃবদ্ধত্যো। দেবনগ্যো বদন্তপম্ ! 

তং নেবনিশ্মিতং দেশং “ক্রঙ্গাবপ্তং” প্রচক্ষতে & ১৭২ অ 

সরশ্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবত্তা ষে স্থান, উহ! দেবনিন্মিত 
উহাকে সকলে পব্রহ্মাবর্ত” বলিয়।৷ থাকেন। 

সরম্বতী নদী ও দূষদ্ধতী নার মধ্যবর্তী সথনই "ক্রক্ষাবর্ত। অর্থাৎ *ব্রদ্ছ” 

বা ব্রাহ্মণদিগের আবর্ত (ব্রঙ্গাণঃ অ। সম্যক বর্তন্তে অত্র ইতি এত্রহ্গাবর্ত2” ) 

অর্থাৎ হা ব্রদ্ধ বা ব্রাহ্মণদিগের বাস স্থান বলিয়৷ উহার নাম “বক্ষাবন্ত”। 

উহ! দেবগণ ব। ব্রহ্মগণ অর্থাৎ বাক্ষণাপরনামা দেবগণকতক প্রস্ততীকত 

পূর্বে উহা! কোনও জনপদ ছিল না-_দেখতাব! আপিয়া জঙ্গল কাটিয়া 

উহ্1র গঠন ও প্রতিষ্ঠ। করেন। 

এই স্থান পঞ্ভয়ান পঞ্জাবপ্রদেশ ভিন্ন অন্ত কোনও স্ৃভাগ নহে। 

প্মপ্বকী নদীকে লেল্দাঙাপ্য। ৮1)7152” বঙ্গিয়া নির্দেশ করেন, এখন 



জঙগদীশবাবুর মতখগুন ৯৯১ 

উহ! «দিয়ার” নাষে পরিচিপ্ত। খুব সম্ভব উহ। পঞ্জবের পশ্চিম-প্রাস্ত বর্তিনী 

কোনও নদী, আর সরস্বতী হিযালয়হইতে নির্গত হইয়া প্রশ্নাগের নিকটে 
গঙ্গা ও যধুনার সহিত মিশিয়াছে, তজ্জন্ উহার নাম ত্রিবেনী (তিনটা আ্োতঃ1) 

পঞ্জাব ব। পঞ্চ নব প্রদেশের পশ্চিন প্রান্তে থে“মুল তান্”নগর দেখ। ঘানর,উহার 

প্রকৃত নাষ “মুলস্থান”, আগন্তকের! সন্বাদৌ তথায় আদিরা গৃহপ্রতিষ্ঠা 

করেন ।যাহ। হউক অতঃপরই আমরা মন্ক-সংহিতাতে দত্রক্ষধি” প্রদেশের নাম 

নিদেশি দেখিতে পাইযর1 থাকি । যথ1-_ 

কুরুক্ষে্রঞ্চ মন্তা্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ 
এষ “রুহ্ধধি* দেশে! বৈ ব্র্গাবর্তাদনভ্তরঃ॥ ১৯--২অ 

কুরুক্ষেত্র, মহন্ত (জয়পুর অঞ্চল), পঞ্চালগ ও শূরসেন (মখুরা এই 

চারিটা জনপদের সমবার়লমুখ পদার্থের নাম-__ 

*ব্রচ্ম বিদেশ” 

ইহ। ব্রঙ্গাব্ডেরই লাগ পূর্বদিকে অবস্থিত। স্বুতরাং আগস্তকেরা ক্রমে 

এত দুর পুর্বে অ[সিয়। সরিয়। পড়িয়া ছিলেন। তদৃভিন্ন তাহার! উত্তর দিকে 
সরিক্। যাইয়া আর একটা জনপদ্দেরও প্রতিষ্ঠঠ করেন, উচ্ার নাম মহানগরী 

“অযোধ্য।” 1 অথববেদ বলিতেছেন ০ব-_ 

অষ্টাচক্রা নবদ্ধার। দবেবানাং পৃরযোধ্যা । 
তন্তাং হিরণ্যর়ঃ কোশঃ স্বর্গে! জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ২র খণ্ড-_৭৪২ পৃ 

অযোধ্যার চক্র ব। চাকলা আটটী, দ্বার নয়টা, তথাকার ।কোবাগার 
লৌহুময়, এবং উহ্না শোভায় স্বর্গসম.। “উহ দেবপৃঃ বা দেবনগরী। কেন? 
হেছেতু-- 

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা ৷ 

মন্ুন। মাননেন্দ্রেণ য। পুরী নির্িত। স্বরমূ॥ ৬--৫ সগ বালকাঙ। 

সেই সরধৃতীরে লোকবিশ্রুত 'অযোৌধা। নগরী অবস্থিত, মানবশ্রেঠ্ স্বয়ং 

বৈবঙ্বত মগ্জ উহার নিশ্মাত। | 

এখন পাঠকমহোদয়গণ চিস্ত! করিয়! দেখুন ষে বাদ আগন্তকের। ভারতে 

প্রবেশের পুব্রবেই “আধর্ষানাম।” হইতেন, ভাহ হইলে ভীহার। 'আপনাদিগের 

অধিকত ও অধুযুহিত স্থানসমুহ্কে কেন-_ 

৯৬ 
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প্রন্গাবর্ত,” “ব্রঙ্গধিদেশ” ও “দেবপু” 
বলিয়। সংহ্থচিত করিবেন ? কেন তাহার! মুলত।ন ও ব্রহ্ম বর্তের নামই “আর্ধা 

বত” রাখিলেন না? ফঙ্গত; তাহার] তখন ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ও দেব (দেবতা) নাম 

ছিলেন, তাই তাহারা আপনাদিগের স্থানসমূহ, আপনাদিগের নিজ নিজ নামে 
সংস্থচিত করেন। তৎপর যখন তাহারা অনাধ্য কৃষ্ণত্বগ গণের অবিক্কত 
স্থানসমূহ বলপূর্বক দখল করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন 
তখনই তাহার! আপনাদ্দিগকে আধা বা! প্রভু (1,019) নামে বিশেধিত 

করেন। তাই তগবান্ পাণিনি। কলাপ, নুপন্ন। ও অমরসিংহ সমস্বরেই বলিয়া 
গিয়াছেন যে 

অর্ধ); স্বামিবৈষ্ঠয়োঃ | 

অর্থাৎ অধ্যশব্দের অর্থ স্বামী (7,010) 'ও বৈশ্ত খ--গতৌ, খচ্ছণঠ গচ্্তি 

প্রভৃত্বং ক্ষেত্রং বা)। এই অর্ধা শব্দের উত্তর স্বার্থে ক গ্রতায় করিয়া “আর্য” 
শব নিষ্পঘ। কালে উহাই সদাচারসম্পন্নদিগের অববোধক হ্ইক্কা 
পড়িয়াছে। যথাঁ_ 

কর্তব্য মাচরম্ কমম্ 'অকর্তিব্য মনাচরন্। 

তিষ্ঠতি প্রক্কতাচারে য: স আধ্য ইতি স্মতঃ ॥ 

ধিনি কর্ঠব্যের আচরণ করেন ও অকর্তব্য কাধ্য করেন না, এবং প্রকৃত 

সদাচারে অবস্থিত, তীহাবুই নাম “মধ্য”। কিন্তু তদানীন্তন গৃপরস্বভাব 

আগন্তকেরা কেবল অকর্তব্যেব আচরণ করিয়াই নিরপরাধ আদিমনিবাদী 
দিগের উপর অগ্ঠায় প্রভুত্বেব বিস্তার করেন। 

যাহা! হউক দেবতার! এইনপে যে স্থানের উপরে আধিপত্য বিস্তার-পূর্ব্বক 

বসবাস করেন, উহারই নাম “আর্ধযাবন্তৃ*” অর্থ/ৎ আর্ধযদিগের আবর্ত। বেশ 
জান! গেল যে তথনই তাহার! এই নৃতন আর্য]নান গ্রহণ করেন। অপিচ বেদ- 
পাঠেও ইহা জান! যায় যে অতঃপর আগন্তক দেবতারা আপনাদিগকে বুগপৎ 
দেবত। ও আর্য, এই উচ্ডয় নামেই সংহচিত করিতে আরভ করিয়াছিলেন । 
যথা. 

*. আর্ধ্যাবর্ডঃ পুণাযভুষিমধ্যং বিদ্াহিমাগয়ো;। অমর 
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প্রিয়ং ম। কৃণু দেবেু প্রিয়ং রাজন্ু মা কণু। 
প্রি্ং সর্বসা পশ্তত উত শৃত্রে উত আর্যো ॥ ৫৪০ পূ অধর্ব ধর্থ খওড। 

দেবাঁপরনামা বরদপিত আর্মাগন অনার্য বা আদিষনিবাসী শুর্রদিগের 
প্রতি ছুবণবহার করিতে আরম্ভ করিলে, একজন ন্যান্পপরায়ণ আর্থ, 
অত্যাচারকারী অপর জর্ধাকে বলিতেছিলেন যে-_ 

হে ভ্রাতঃ! কেবল রাজা ও জ্ঞাতি দেবগণের প্রতি প্রি বাবছান করিওন। 

কি শুদ্র, কি আর্ধাদেবত! সকলকেই, সঘান দেখ । 

ভারতীয় এই আধাবংশীয়ণণই স্র্ষোর স্থার পূর্বহইতে পশ্চিহে অপোগস্থান, 

পারসা,তুরুফ গ্রীশ।ইতালী,ম্পেন, ফ্রেধ, জর্দণী, ইংলগ্ড ও আরালাযাগ্ড প্রস্তুতি 

দেশে যাইন্! ছড়াইয়। পড়েন । তাই আমব। পারশ্তািজন্পদে আধ্যায়ণই্র[৭), 

এরিয়া, আধ্যরম (01751212), আলবেশিয়। ও আর্ধ্যানস্ত! ( আর্ধাদিগের অনস্ত 

ভূমি আয়াল ও) প্রহৃতি আর্বানাযবটিত স্থান সকল দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে 

ভারতবর্ধহইতে উত্তর কুরু বা উত্তর সাইবিরির। পর্ষ্ন্ত কোনও স্থানেই 
ুর্যানামবটত কোনও জনপদ দেখিতে পাওয়। যায না। কিন্তু পেই দিকে 

কেবঙগগ দেব ও ব্রাঙ্ধণসশশ্রব দেখিতে পাই । যথা--ভীক্ষ পর্বব-_ 

মঙগ। ব্রাহ্মণতূয়িষ্টাঃ স্বকম্মনিরতা নু ! 
মঙ্গ বা মঙ্গলিয়া জনপদ বহু ব্রাঙ্মণেব বাসস্থান ছিল, উঠ্ারা সকলেই গ্বকর্ম 

নিরত। তথাহি-_ 

স এব পর্বতো। মের দেবলোকঃ উদ্দান্বতঃ । 

এই সেই মেরুপর্বতই দ্েবলোক বণিয়! প্রকীণ্তিত । 

দেবলোকাত চাতাঃ সর্ব । বায়ু 

সমগ্র মানবজাতি এই দেবলোকহইতেই চারিদিকে বাইয়া ছড়াইছ' 

গড়িয়াছেন। তথাহি__ 

স্থবর্গো বৈ লোক: প্রত্বঃ 
দেবলোকাদেব মহধালোকে প্রতিতিঠতি। ৩” পৃ--কৃষফ্য্ুঃ | 

স্বর্গ ব| স্বর্গ ই জপতে সর্বাপেক্ষ! প্রাচীনতষ স্থান এবং উক্ত ছেবলেক 

্বহইতেই ধক্কলে মন্তুধ্য লোক এই ভারত বর্ষে চণিয়া আলিগ্না ছিলেম। 
২। কিন্ত গাননীঘ জগদীশবাবু যে বলিতেছেন ঘে ভারতে এবেশেয পুর্য 
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র্যেরা পণ্টাস ও আন্মেনিয়াতে বাদ করিতেন, ইহ! সতা নহে। কেন 

ন। হিন্ুশাস্ত্র তাহ। বঙ্গেন ন।, হামন্ত বাইবেনও বপিভেছেন হে-মানুষের। 

পুর্বহ ইতে পশ্চিমে গিগ্কাছেন। আধ্যযর। (হিন্দুর) পণ্টাসপ্রতৃতি স্বানহইতে 
তারতভে আফিয়াছেন, এমন প্রমাণ বেদাদিতে নাই, আছে তাহার! শ্বর্গহইতে 

ভারতে আসিগ়াছেন।ইংলণ্ডের লোক নকল আমেরিকা! ও অষ্ট্রেলির়াতে বাইয়া 

তথায় বেমন ইংলগ্ডের জনেক গ্রাম ও নগরের নামে নাম রাখিয়াছেন, তদ্রপ 

আর্ষ্যেরাও ভারতহইতে পারস্,তুরুদ্* ও ইউরোপে যাইয়া ভারতীয় আধ্যনামন্বার। 

আপনাদিগের নৃতন স্থান সকলকে সমলক্কৃত করিয়্াছেন। ভারতীয় গুপ্ত শব্ধ 

হইতে “ঈঞিপ্ট” ও *“কপ্ট” এবং মিশ্র হইতে মিশর এবং নীল হইতে নাইল, 

উশ। € ভগবত্তী ) হইতে আইশিস্প্রস্তৃভি নাম ব্যুৎপা্দিত। কিন্ত পণ্টাল, বেবি 

লোনিয়৷ ও মেবপটে মিয়া প্রভৃতি নামহইতে ভারতের কোনও জনপদেরই নাম 

রক্ষিত হয় নাই। তাহা হইলে ““মুলস্থান”, “ব্রহ্মা বও” “ব্রহ্মবি প্রদেশ” ও 
“অযোধ্যা? এই সকল নূতন নাম কেন রাখ। হইবে? অবশ্ঠ মিঃ ব্রণ 
হোপার সাহেব লেকাভেক! প্রশ্ততি কতকগুলি স্থানকে ভারতীয় লঙ্কা প্রভৃতির 

সহিত এক করিতে বিশেধ চেষ্ট| পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার লে ক্লীব চেষ্ট। 

ফলবতী হয় নাই, হুইবেও ন। | অবশ্ত আমাদিগের বেদাদিতে আমাদের পূর্ব 

বাসস্থান স্বর্গ ও ভারতের থে বে নাম আছে, বা ছিল,তাহার সকল নাম এখন 

মিলে ন৷ বটে, কিন্তু ঘখন আমর! এই দুই লক্ষ বদর যাবৎ স্বর্গহইতে ভারতে 

আসিয়াছি, তখন কেন আর পূর্বের নাম সর্বত্রই পাওয়। যাইবে / বহু 

রাজার পরিবর্তনে স্থানের নামেরও বু পরিবর্তন বটগাছে, আবার ভাষার 

বিকারেও কতক নামেরও পার্থকা ঘটিয়াছে। আর্ধ্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রন্ধর্ষি 

প্রদেশের নাম ৫ে যে বেদমন্ত্রে ছিল, এ সকল মন্ত্র বিলুপ্ত হুইম্াছে। এই 

সকল নাম বেদে না থাকিলে কখনই মন্ুতে থাকিত না । 

৩। মিঃ ত্রনহোপার বলেন যে বেদরচনা, ব! মহাভারতের যুদ্ধ 

ও রাময়ণের সংগ্রাম, হিন্দুগণের ভারতে প্রবেশের পুর্ধেই তাহাদের পূর্ব 

বাসস্থান পণ্ট।সপ্রন্থতি স্থানে হইয়াছিল!!! কিন্ত ভারতীয় ব্রাহ্গণসম্তান 

বি্ৃগোষ্ঠীবরিষ্ঠ জগদীশবাবু কেমন করিরা ব্রণছোপারের এই প্রমাণ 

পৃপ্য আপাক জননাতে নান প্রদর্শন করিলেন, আমর! ইহ! ভাবির়াই আস্থর | 
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(ক) কোন্ বেদ কোথায় রচিত, কোন্ বেদের উৎপতি-স্থান কোন্ 
পুণ্যকূমি, তাহ পাশ্চাত্য পঞঙ্চিতেরাও জানেন না, ভারতীয় ব্রাহ্মণেরাও অবগত 

নহেন। কাজেই সাহেবের যাহাই বলিবেন, এদেশের যৃবকেরা কেন 
তাহাই বেদবাণীবৎ গ্রহণ করিবেন না? তবে আশ্র্যা এই যে আবার 

পাশ্চাত্য বেদাচাধা মিঃ ম্যাবভোলেন বলিয়াছেন ও বলিতেছেন ষে হিন্দুর! 

ভারতে প্রবেশের বহু কাল পরে তবে বেদ রচিতে আরস্ত করেন!!! ধন্য 

সাহেবদিগেন প্রত্বতত্বাঙ্সন্ধান ও বৈদিকগবেবণ।!! * তবে সহ্েবেরা যদি 

আমাদিগের য্ুর্ববেদ ও ছান্দোগয উপনিষৎ পাঠ করিতেন, ৰা পাঠ করিয়! 
বুঝিতে পাঁধতেন,তাহ! হইলে ত।হার! অবশ্ঠই স্বীকার করিতেন ও জানিতেন 

যে আমর ভারতে প্রবেশের পূর্বে ্র্গে (মঙ্গলিয়ায় ) বসিয়। সামবেদের বহুমন্ 

রচন। করিয়াছিলায, এবং আমর। সামবেদ গান করিতে করিতে ভারতে 

আসিয়া খকু ও অথর্ববেদ রচনা! করি এবং আমরাই ভারতহইতে তুরুক্ষ, 

পারস্ত ও আফগানিস্থানে যাইয়! য্ুর্ধ্বেদের মন্ত্র সকল রচনা! করিয়াছিলাম। 
আমর ভূতপুর্ধব পণ্টাসবাপী হইলে বামবেদের উৎপত্তি স্থান “ম্বঃ” বা 

স্বর্গ (মঙ্জলিয়1) হইত কেন? কেন ছান্দোগ্য বলিলেন ধে_“শ্যরিতি 

সামভাঃ? কেন কৃকবজুঃ বলিলেন যে “দেবলোকে। বৈ সাম, দ্েবলোকাদেখ 

অগ্তমন্যং মন্ুযযলোকং প্রত্যবরোহস্ত বস্তি । ৪৭৭ পৃ। 

(খ)খগবেছে আছে যে বৈবস্থতমন্কুগ্রভৃতি দেবগণ দৈতাদানবগণত্বার। 

ব্বগত্র& হইয়! ভারতে প্রবেশ করেন, (১৩1৪৯৬ম )। রামচন্দ্র এই বৈবস্বত 

মন্ত্র অধত্ন সস্তান। এই দেবত! মন্ুই ভারতে “দেবপৃঃ*অযোধ্া। নগরীর প্রতিষ্ঠা 
ফরেন, তাহাও অথর্ববেদে ও রাষায়ণে আছে। বেদ ব! রামায়ণের কোনও 

স্থানেই পনটাস-গ্রভৃতি জনপঙ্গের নাম নাই, তথাপি ব্রণ হোপার কেন 

যে এ ছুঃস্বপ্র দেখিলেন, তাহ] আমর! জানিন! !! 

( গ) চন্দ্র অভ্রিনন্দন ; বুধ উক্ত চন্দ্রের পুত্রঃ কিন্তু খুধের পুত্র পুরূরবাঃ 

যে স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করেন, তাহাও বেদে আছে (খেক ৪1৩১নু! ১মগুল) 

উক্ত পুরূরবার পুত্র আমু (মাতা উর্বশী স্বর্গবেহ।, পরস্ত তিনি পণ্টাসবা(সনী 

৬ যন্তুর্রেদের ২--২৫ ক ও ছান্দোগ্ের হহেশ পাল সং--১৯১ পূ গেখ। 
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ছিলেন না", ভারতনস্তান--ত২পুত্র নহষ, €পীত্্র যযাতিও ডারতসন্তান 

যযাতির পুত্ব পুরু, পুকুর অনূ[ন বিশ সহস্র পুরুব পরে ঘুধিষ্ির ও দুর্য্যোধনের 
এই ভারতেই জন্ম হয়,স্থতরাং তাহাদিগের সে মহতারতীয় যুদ্ধ বা রামরাবণের 

লড়াই, ভারতে ন। হইয়। কি প্রকারে ম্নেচ্ছ দেশ পন্টানে হইতে পারে? এ 
বিষয়ে হিন্ফুর। অজ্ঞ, ন! পাশ্চাতোবাই মহ।ন্ অনভিজ্ঞ ? বালী ও জাতাত্বীপগত 

হিন্দুরা ভ্রান্ত ও অনভিজ্ঞ বটেন? তন্রপ কি বাইবেলের প্রণেতা মোজেশও 

অনভিজ্ঞ নহেন? নহুবা তিনি কেমন করির! তারতের জলপ্লাবন এবং নৌবঞ্ধন 
হিমালয় পর্বতের বৎসতরী তুরুক্ষের আরারাটে লইয়। গেলেন? স্তরাং 
এ বিষয়ে ভারতীয় খবিদ্দিগকে অজ্ঞ বলা জর্ম!৭ ব্রক্ষণদিগের কর্তবা নছে। 

৪1 ভারতে দেবগণের দনাগমবিষয়ে কোনও শিলালিপি নাই, এ অতি 

সত্য কথা। কেননা ততৎকালে খাবিরা সকল কথ! গ্রন্থেই পিখিকবা 

রাখিতেন। এ বিষয়ে কোনও শিলালিপি থ[কিলেও তাহ! আবিষ্কৃত হয় নাই। 

কিন্তু দেবতার! ষে একালের দুগ্ধপোধ্া শিশু বুদ্ধদেবের অদ্ভাদয়ের 
কেন? জন্মগ্রহণেরও অনুন দুই লক্ষ বৎসর পুর্বে ভারতে 
সমাগত ও বন্ধমূল হইপাছিলেনঃ তাহার ভূরি ভূর্র প্রবণ বেদ ও 

রামায়ণ প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । বৈবস্বত মনুর ভারতাগমন কি বেদে 

নাই ? বৈবস্বত মন্ত্র পুত্র, ইক্ষাকু, ইক্ষ)াকুর নয ভাতা । তন্মব্যে মহারাজ 

নরিষ্যস্ত একঞ্জন। নরিষান্তের পুত্র শক ( নরিষ্যতঃ শকাঃ পুহাঃ ইতি হরিবংশ 

১০আঅ-২৮)। উক্ত শকের বংশীয় গণই শকমুন্ু (58018) মানবদেেবত। 

বুদ্ধদেব এই বংশপ্রভব বপিয়াই, “শ।ক।”ও«শাক্যসিংহ”নামের বিষয়ীভূত। 

বৈবন্বত মন্থ ও বুদ্ধদেবের মধ্যে অন্ততঃ কি ছুই লক্ষ বৎসর গত হয় নাই? 

পর্ব্ব পশ্চিম এশিপা,পশ্চিম ও পুর্বব আফ্রিকা॥দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ, 
ভারতসন্তানগণ্ঘ। রা অধিকৃত ও অধুযুধিত, সুতরাং তাছাদিগেব দহিত ভারত- 

বাসীর নামগত ও আচারবাবহার এবং ভাষ। গত সাম্য কেল ম1 থাকিবে? 
ভারতের লোকের নাম «“কশ্যাণঃ”-_পাশ্চাত্যেরা উদ্ীকেই কনিয়াছেন-_ 

কেলানস্---181985 

এরূপ বদ পন্টাসাদি স্থানে ভাগতের লঙ্কা! ও-__মধুরা প্রভৃতি নাষের 

কোনও সাদৃষ্ত পাওয়। যায়, তবে ভাহ। 'ভারতীগণই তথায় লইদ়। শিদ্ষাছেন 
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তথহইন্ডে ভারতে আইসে নাই। তবে মুসলমানদিগের ভয়ে যখন 
বজুবেদীয় ভ্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়) বৈশ্ত ও শুত্রে। এবং পারশশীগণ পারদ্ত ও তুরুক্ষাদি 

হইতে ভারতে পলাম্বন করিয়া আইসেন, তখন য্দি কেহ কোনও নাম লইয়া 

আলিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা । কিন্তু সেরূপ কোনও নিধর্শন পাওয়া যার 

লাই। লন্বা ও মুর! প্রভৃতি, মুসলমান-অভ্যুদয়ের অন্ততঃ বহু সহন্্র 

বৎসর পৃর্বেই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল, উহারা বৈদেশিক আমদ!নী নহে। 
৫1৬1৭।৮-_-যখন ভারতবাসীর! মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে আগমন করেন, 

তখন কিনিশিয়'ব্যাবিলোনির বা পণ্চ!স, পারস্ত ও কৃষ্ণসাগরাদির জন্মই হয় 

নই । তখন জগতে মঙ্গলিয়া, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের পূর্ব প্রান্ত ভিন্ন 

আর কোনও স্থানই স্থ.: পরিণত হয় নাই । সুতরাং ত্র সকল দেশহইতে 

হিন্দুরা ভাগতে 'আ.ংপরাছিলেন, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে 2? তবে 
ভারতহইতে অন্থর ও হিন্দুরা এ সকল দেশে যে গিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার 

ভূরি তূরি প্রমাণ আছে,তজ্জন্ত উহাদিগের সহিত ভারতীয়গণের ত্াকাবাদি 
সর্ব বিষয়ে সাম্যও বিচ্ুমান রহিয়াছে। 

৯। ভারতের দ্রাবিড়গণ মন্থর মতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় 0*অ ৪৩1৪৪)। ভারতীয় 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তুরুক্ষাদিতে গিম। ছিলেন, আবার তথা হইতে পার্শী প্রভৃতি 

কেহ ভারতেও আপিয়! খাকিবেন। পারশারাও কি ভারতের পুর্বাধিবাঁসী নেন? 

ড্রাবিড়ের কোলচিশ দেশে যাইয়।থাকিলেও ভারত হইতে গির! ছিলেন,আবার 

শথ। হইতে ভারতের বস্তু ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চাতুবর্ণা একমাত্র 
ভারতীয় বস্ত। যাহ! হউক ইহাতে কোলচিশ প্রস্তুতি জনপানদের আদিমন্তব শিক 
হয় না! 

১০ বেদে “দাসাও” নামে কোনও জাতির সহুল্লেখ দেখা ধায় না । 

তবে প্দস্থ্য* ও “দস” দিগের নাষ অবপ্তই আছে৷ 
এই দহ্য ও ছানশব, ভারতীয় আফিযনিবাসী অনাধ্যগণসম্বন্ধে প্রযুক্ত 

হইত। কেননা উহার; আ্বাগন্তক স্থারধ্যগথের গোগবরত্দি হণ করিত! 
তৎপর কালক্রমে বখন কাবতসন্বান দেব এবং আবধ্য বৃত্র, বল ও পণিপ্রসৃতি 

অন্থরগণ উক্ত ঘল্দু/গণ সহ ন্লিলিয়। এই ভারতেই দেব] হিন্দুদের সহিত যুদ্ধারস্ত 

কয়েন, তথল দে্বপুজব, হিন্গুরা উক্ত প্রাতৃবা অস্ুপগণকেও পন্থা ও দাশ 
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বন্দিতে আরম্ভ করেন। কিপ্তু উত্ত অনার্ধা দাস ও আর্য দাস অন্গরের! কেহই 
ককেশশ বা আন্ম্যেনিয়া হইতে ভারতে সমাগত নহে । কেননা! যখন উহারা 

ভারতে আগমন করেন, তথম ইউরোপ, আফ্রিকা. তুরুক্ষ ও পারন্যের 

জাতকন্পও সম্পাদিত হয় নাই । 

থেদে “অনাস* ও *বিবাঁচ১, প্রভৃতি অনেক শব আছে। আমর! মনে 

করি, যে সকল অনার্ধ্য জাতির «*নাসা” ব! নাক খান্দ। ছিল,তাহারাই এ নামে 

(ন নান্তি নাসা যস্ত সং অনাসঃ) আখ্যাত হইত,এ্ররূপ যাহার! বিকৃতভাবী ছিল 

তাহারা বিবাচ. বলিয়া উপহসিত হইত। কিস্তু আমে"নিয়ার উত্তবে “অনাস” 

নামে কোনও জনপঙ্গ থাকিলেও এরূপ সিদ্ধান্তকর1 উচিত হয় মহে যে উক্ত 

জনপদ ভারতীয় অলাস দস্থাগণের ভূতপূর্বব মাতৃতূমি। ফলতঃ জঅনাসেরাও 

্ব্গ ব1 মঙগজিয়! হইতে ভারতে আসিয়া ছিলেন । তবে ভারতীয় আধ্যগণের 
ন্ঠায় ভারতীয় অনাসগণও কেহ কেহ আর্দেনিয়াতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া 

থাকিবেন। আর্মেনিয়াতে ভারতের স্থুনাস শকনুনুরা9, যাইয়। গৃহ গ্রতিষ্ঠ! 
করিয়। ছিলেন। 

১১। স্ুমেরিয়ান ভাষা কেন ? জগতের সকল ভাষার সহিতই বৈদিক 

ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষার সমতা আছে। কেমন! জগতের সকল ভাষাই 

উক্ত সংস্কৃতি তাঁবাপ্রভব। পাশ্চাত্যগণ এই সত্যের অপলাপ করাতে ব। ভাবাতত্বে 

লম্যক্ অভিজ্ঞত। লাত ন! করাতেই তাহার! সংস্কৃত ভাষার মাতৃতে সন্দিহান । 



চতুর্দশ অধ্যায় । 
স্বমতসংস্থাপন 

ভৌগোলিক প্রকরণ । 
সমুদ্ত্রগর্ডে ন্বর্গাদির উৎপত্তি । 

আনর এ পধ্যন্ত পরমতখণ্লের জগ্ভ বাহ। বলিবার, তাহ। বলিক্সাছি 

অতঃপর স্বমতদংস্থাপনের ব্জন্ত যাহা বপিবার তাহা বলিব । 

এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্থ বিবয় এই যে কোন্ স্থান মানবের “আদিজন্মভূমি” 

তজ্জন্ত এখানে সর্বাদৌ বৈদিক যুগের ভৌগোলিক বিব্রপ বিবৃত হইবে। 

মহামান্য গব্দে বলিতেছেন যে-- 

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমৃখে, বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পৎ। 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতভ্রৈঃ গ্তাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ 1৩1৮১।১০ 

যে প্রকার লৌহকার আপনার বাহহয্ন ও তন্ত্রার সাহায্যে অমি প্রজালিত, 
করিয়া লৌহ্ময় দ্রব্য সকল প্রস্তত করে, তদ্রণ ধাহার চারিদিকে চক্ষুঃ 

চারিদিকে মুখ, চারিদিকে বাহু ও চারিদ্িকেই পদ, সেই অদ্বিতীয় পরুমেশ্বর 

এই গ্ভাবাভৃমির শ্যট্টি করেন। তথাহি__ 

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরে ঘৃত মেনে অজনৎ্ নয়মানে। 

যদেদস্তা অদদৃংহস্ত পুর্বে, আদিৎ দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ১1৮২1 ১*ম 
চক্ষুর অর্থাৎ সুর্যোর স্থষ্টিকর্তী। ধীর পরমেশ্বর প্রথমে মনে মুন পর্যালোচন। 

করিয়া ত্বৃত অর্থাৎ জলের সৃষ্টি করেন। তৎপর উক্ত জলমধ্যে গাবা- 

পৃগিবীর স্থাষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথমে স্তাবাপৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল, 
পন উহাদের প্রাস্তদেশ সকল দৃঢ় হইলে, গ্যাবাপৃথিবী স্থলে পরিণত হয়। 

গ্কাবাপৃথিবী। 
গাবাপথিবী কি? তাহা বহু বৈদিক খষি ও একালের ব্রান্গপগ্রন্থ, যা্ছ 

উবট, শঙ্কর, হলাযুধ, সায়ণ, মহীধর এবং দয়ানন্দ প্রশ্বতি অবগত ছিলেন না। 

নিঘণ্ট কারও গ্াাবাপৃথিবীর পদাথগ্রহে সনর্থ হয়েন নাই । শীমান্ যা্গ 
একজ "সিনী কুষা বন য়ের নিকাশ দিতে মাইন শলি ছিলেন যেও 



ই “মানবের আদি জন্মসুমি। 

অথাতো। ছস্থানা দেবন্তাঃ, তাসাম্ অশ্থিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ। 
অশিনৌ_যৎ বাশবাতে সব রসেন অন্টোজ্যোতিষা, অন্তঃ অশ্বৈঃ) অশ্বিনৌ 
ইতি ওর্ণবাভঃ। তৎ কৌ অন ? 

ভাবাপৃথিব্যৌ ইত্যেকে 
অহ্শেরাজ্ো ইত্যেকে, 

সুর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইত্যেকে, 
রাঙ্জানৌ পুণাকতো ইন্োৈতিহাসিকাঃ, 

তয়োঃ কালঃ উর্ধষ্ অর্ধরাব্রাৎ। 5৫৩ পৃ, নিরুক্ত ২য় ভাগ 

অতএব পাঠকগণ অবশ্তই বুঝিতে বাধা হইবেন, যে সকল পর্ডিত 

আর্বনীকুমারদ্ধয়কে *গ্যাবা পরথিবী”  বলিগ্নাণছন, তীছার এই উত্তয় 

শব্েরই অর্থ জানিতেন না, নিজে জানিলে, অন্ঠান্ত কলুবিত মতের সমাহার 

করিতে নিশ্চিতই ক্ষান্ত থাকিতেন ও প্রসন্নবদনেই বলিতেন যে-- 
“সে কি? দ্যবাপৃথিবী যে 

গো ও ভারতবর্ষ ? / 

আর অশ্বিনীকুমারঘ্বয় যে দেবভিষক্ ও দেবগণের অধ্বযু তাঁহাও ইহারা 

কেহই জানিতেন না? আর যাস্কও অশ্বিশীকুমারদ্য়কে নক্ষত্র ঠাহরিয়। 
উভাদের উদয়কাল অর্ধরাত্রের পর বলিয়াছেন। আবার পাশ্চাত্যের! 

বলিয়াছেন যে অশ্বিনীকুমারঘর় সায়ং সন্ধ্য। ও প্রাতঃ সন্ধ্যা!!! 

এদ্দিকে দেবরাজযজা! লিখিলেন যে গগ্ভাবাপৃথিবী” ভূস্থানদেবতা। 

রোদসী- রুদ্রস্ত মধ্যমন্থানস্য পত্বী মাধ্যমিক! বাক (৩৯৮ প্র, নিরুত্ত | 

পক্ষান্তরে সায়ণাদি কেবপ বলিয়াছেন-_ 

দ্যাবাপৃথিবী--রোদিসী, 

রোদসী-__-দ্যাবাপৃথিবী ॥ 

কেন ইহারা এরূপ অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন করিলেন? যেহেতু বর্তম।ন 
সময়ের বহু সহজ বসর পূর্বেই বৈদিক খধির। পর্য্যন্ত অনেকে ই-__ 

“দ্যাবাপৃথিবী” 
যে স্থো ও পৃথিবী, অর্থাৎ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়] ও পৃথুর পৃথুল জনপদ “ভারতবর্ষ” 
তাহ। ভুলিয়া গিয়াছিলেন! তাই শুক্ল বস্তুর এক খধি বলিতেছিলেন যে-_ 



খধাপধিবী ১১১ 

কো অন্ত বেদ ভ্ুবনস্য নাতিং 

ফো' দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং। ৫৯। ২৩ অ 
ফোন্ ব্যকজি জানে যে জগতের সকল নরনারীর আদি উৎপতিস্থান 

( নাভি )ব! মানবের আদি জন্মভূমি কি? কোন্ বাক্তি জানে যে 

দযাবাপৃথিবী ও অস্তরীক্ষ 
কাহাকে কহে? অবশ্ত পরবর্তী মন্ত্রে আছে যে “আমি জানি”ঃকিস্ত তিনি 

কি জানেন, তাহা কুত্রাপি বলেন নাই। সুতরাং তদবধি আর কেছ এ 
বিষয়ে বাঙ.নিপ্পত্িই করেন নাই যে উহার] কি। তৎপরই মহাজনপদ অন্তরীক্ষ 
শৃন্তে প্রোসোশন প্রাপ্ত হয়। তবে আদিম খধির! দ্র্যাবাপৃথিবীর প্রক্কতার্থ 

জানিতেন। উহার! যে জনপদ, কৃষ্ণষুও তাহা অবগত ছিলেন। বথা_ 

দ্যাবাপৃথিব্যাং ধেন্ুমালভেত | ৮৩ পৃ। 

বিখদেবনিবিৎও তাহাই অবগত ছিলেন। ফলতঃ দ্যাবঝাপৃথিবীর 

প্রক্কতার্থ গো (মঙ্গলিরা) ও পৃথিবী (ভারতব্র্য) এবং উক্ত শদদদ্য়ের ছন্ব 

সমাসেই-_“দ্যাবাপৃথিব্যৌ” প্র নিম্পনন। তৎপর আর্প্রয়োগে উহা “দ্যাব! 

পৃথিবী”, এই আকার ধারণ করিয়াছে। 

তবে কেন ভগবান পাণিনি দ্যাবাপৃথিবীর এইরূপ নির্বচম নির্দেশ 

করিলেন যে, উহ! দিব ও পৃথিবী শব্দের সনবায়ে নিষ্পন্ন ? 
দিবোদ্যাব। ।১/৩।২৯ 

হী তিনি প্ররূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিব, শবের উত্তর পৃথিবী শব 

থাঁকিলে ঘন্দপমাসে যে “দিবস্প্ থিবে” পদ হইয়! থাকে, তাহা তিনিই 

পরবর্তী সুঞ্জে বলিয়! গিয়াছেন__ 
দিব্সম্চ পৃথিব্যাং ৬৩1৩০ 

দিব, চ পুথিবী চ তে দিবস্পথিবে। 

“দিব, ৮”, এরূপ পদ কেন প্রযুক্ত হুইল? দিব,শখষের উত্তর স্থু (লি) 

ব্তিক্তি করিলে কি «ছৌঃ” পদ হইয়া! থাকে না? পাপিনি কি তাহাও বলিয়। 

জান নাই? 

দিব ওৎ 1৭১৮৪ 

ই পাণিনি ইহ। বলিয়াছেন, কলাপাদি অন্ত'ন্য ব/করণেও দিব সু | 



২১২ মানবের আদজনভীম। 

দে: দিন.+ অমৃস্া|ন-এরপ উদাহরণ দেখা বাঁয়। কিন্তু ইহ! ঠিক নছে। 
কলন্তঃ__ 

দিব +সু- দিব. হসের পর সুর লোপ) 

দিব 1+অম্- দিবম্ 

পদ হইবে। পক্ষান্তরে দে1+সুস্ঘ্ৌঃ (গে! শব্ব্। ও দো1+অম্ ্ৎ 

“দ্যাম্” হইয়া থাকে । দ্য: ও দিব এক (*“দেযোদিবৌ স্থে”.) ইহাঁও সম্পূর্ন 

প্রমাদ। ফলতঃ দে1--আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়। এবং দিব, মহঃ, তপঃ ও সত্য? এই 

তিন লোক (সাইবিরিয়। )। যখন সর্বাদৌ “দো?” স্থলে পরিণত হয়, তখন্ 
জগতে অর কোনও লোক বৰা ভুবন ছিল না. অ।র বখন পৃথিবী ব|। ভারতবর্ষ 

স্থলে পরিণত হয়, তধন9 জগতে ভূবলোক (তুক্রক্ষ,পারস্য,অ।কগানিস্থান) ব। 

অন্তন্ীক্ষ এবং ইউরে।প আফ্রিকাদি ও দ্রিব বা সাইবিরিয়। বর্ধনান ছিল না। 

(মহী গ্াব।পৃথিবী জোঠে 19৫5৮ ৪ষ,) সুতরাং দো! ও পৃথিবী শবের 

ছন্ছসমাসেই “"দ্যাবাপৃথিবী” পদ বুত্পন, উহান সুত্র এইরূপ হওয়। 
উচিত ছিল্ল__ 

দ্যোযাব! 
দ্য! শকের পর পৃথিবী শব্দ থাকিলে ঘন্বলযাসে দো? স্থানে “দাবা” 

আদেশ হইয়া থাকে । এই দ্দ্যাবাপৃথিধী” শব্দেরই নামান্তর রোদলী। 
কিন্তু তবে কেন তৈঃ ব্রাঙ্গণ বলিতেছেন যে -- 

যর্দিদং দিবে। যদদ: পৃথিবাঃ সংজজ্ঞনে রোদদী সংবকুবতুঃ । ৬৪৭. 

এই যে রোদসী, সে দিব. ও পৃথিবীর সমবার়সনুখ পদার্থ? হ| তিনি এইরূপ 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহ। সম্পূর্ণ ঠিক, নহে। এখানে খধি দিব ও দ্যোকে 

এক ভাবিয়া ত্রম করিতেছেন। গ্যে। ও দিব. এক নহে'দিব_ ও পৃথিবী মিলিয়াও 

ছাঁবাপৃথিবী হয় নাই। ফলতঃ গ্ো ও পৃথিবী শবের মেলনেই গ্াবাপূথিবী 

হইয়াছে । 

ইহার অর্থাৎ ভ।বাপৃথিবী বা গো! ( মঙ্গলিয়। ) ও পৃথিবীর (তাবুতবর্ষের ) 
উৎপত্তির পরই আমর! বেদে ভূবলেণক ব। অন্তরীক্ষ ও ত্রিদ্দিবের উৎপন্ধি 
গবব্রণ বিবৃত দেখিতে পাই । যদাহ খগবেদ+-_ 

খতঞ্চ সতাঞ্চাভীন্কাৎ তপসে। অধাজজায়ত। ৬ 
তে! রাত্রী অঙ্গায়ত ততঃ সমুদ্র! অর্ণব: ॥ ১ 
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তত্র সায়পভাব্যং... 'খত মিতি সত্যনাম, খতং মানসং যথার্থসন্কল্পনং, 

সত্যং বচিকং যথার্থভাষণং, চকারাভযাং অন্যদপি শাস্রীয়ং ধর্মজাতং 

সমূচ্চীরতে । তং সর্দং অভীদ্ধাৎ অভিপ্তাৎ ব্রদ্দণ! পুরা হ্ৃষ্টযর্থং কৃতাৎ 

তপসঃ অধি অধি উপরি অর্থে উপরি অজ্রাকত উদপদ্যত। “তপ স্তপ। ইদং 

সর্বং অহ্যঞ্চত” ইতি শ্রুতেঃ। তপশ্চ অন্র আষ্টুব্যপর্যালোচন।রূপং | 
্বন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বদ্বা অনীদ্ধাৎ অভিতঃ প্রকাশ 

মানাৎ পরমাত্মনো। মায়াধিষ্ঠানরূপাৎ উপাদানভূতাত খতং সত্য অজারত 
ততঃ তন্মাদেব ঈশ্বরাৎ রাত্রী উপলক্ষণমেতৎ অহ্োইপি) অহশ্চ বাক্রিশ্চ 

অজায়ত | ততশ্চ তন্মাদ্দেব ঈশ্বরাৎ অর্ণবঃ অর্ণল। উদকেন যুক্তঃ সমুদ্রশ্চ অজায়তত 
সমুদ্রশব্বঃ অস্তরিক্ষোদধ্যোঃ সাধারণ ইতি অভিমভার্থপ্য প্রকাশনায়, 
অর্ণবশব্ষেন বিশেষ্যতে । 

দত্তজানুবাদ...গ্রোছলিত তপন্তাহইতে খত অর্থাৎ যজ্ঞ) এবং সত্য 
জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র জন্মিল । 

এই সায়ণব্যাখ্যা ও দত্তজান্ুবাদ দোষসমাপ্রাত। হলামুধ ত্রাহ্ষণসব্ধবন্ধে 

ইহার যে ভাব্য করিয়াছেন, তাঁহাও অসমচীন ৷ ফলতঃ এই খত 'ও সতা, একই 
জনপদের (উত্তর কুঞ্র) ভিন্ন ভিন্ন নামনাত্র! এই অঘমর্ধণ মন্ত্রটি কোনও 

দেবতার স্ততি নেে। ইহ! বিশুদ্ধ, ভৌগোলকবিবৃতিমাত্র, কিন্ত হলামুধ 

তাহ! না বুঝিয়। বলিয়াছেন ইহার দেবত। “ভাববৃত্ত” । বন্কতঃ তেত্রিশ কোটী 

দেবতার মধ্যে তাববত্তনামে কোনও দেবতার নাষ শুন বায় নাই। সায়ণ 

বলিতেছেন যে 
“রাত্র্যাদীনাং ভাবানাং হৃষ্ট্যাদিগ্রতিপাদকত্বাৎ ভাদৃগ্রপ এব অর্থো দেবতা ৷” 

ফলতঃ ইহ1ও গোজামিলনমাত্র | ভাববুস্তও দেবতা নহে, অর্থও দেবতা 

নহে। বেদের বহু মন্ত্ই ইতিহাস ও ভূগোলমুলক, এখানেও ভৌগোলিক সৃষ্টির 

কথ! বল। হইতেছে, সুতরাং ইহার দ্েবতাঁও নাই, বিনিয়োগও থাকিতে পারে 

না। ভায্যকারের বুস্থলে মন্তরর্থ না বুঝিয়। দেবতার কল্পনা করিম্নাছেন এবং 

যাজ্ছিকেরাও মন্ত্রার্থ না বুঝিতে পারিয়] গরুচুরির মন্ত্র দিয়! শ্রাদ্ধের ও শ্রাদ্ধের 

মন্ত্র দিয়া বিবাহের কার্ধ্য করিয়াছেন । তাহার! বহুস্থলেই শালগ্রাম দিয়! নোড়া 

বানাইয়াছেন। বর্তমান সময়ের ৭০* বৎস পুর্বে হলাম তদীয়ব্াক্মণসর্বস্থের 

১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেস যে এই অধমর্ষণ মন্ত্র স্বানকালে গঠিতব্য, আর এখল 
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উহার! সামবেদীয় “সন্ধাবন্দনমন্ত্র” বল্য়ি! বিদ্রিত!। ফলতঃ এই অঘঘর্ষণ মন্ত্র 

কি একমাত্র খগ বেদেই বর্তমান নহে ? 
যাহ] হউক, যদি “সত্য” যথার্থ ভাষণ হয়ঃ তাহ1হুইলে উহ্থার আবার স্যঙি 

কি? রাগ্ত্রিও কালবাচক শব, সূর্যের অন্তহইতে পুনর্দয় পর্যন্ত সময়ের নাম 

বাতৰি, ইহ1ও অভাব পদার্থ, স্থতরাং ইহারই বা জন্মমুহ্যু কোথায়? আর 

সায়ণ প্রতি ত জানেনই যে-- 
অস্তরীক্ষ- শুন্ত গগন , 

সুতরাং উহরই বা জন্মমৃত্যুর কথা! কেন? ফলতঃ কি প্রকারে পশ্চিম 
মহাসাগরে অন্তরীক্ষ ( তুরুফ, পারসা, আফগানিস্থান ) ও উত্তর মহাসাগরে 

খতাঁপরনাম। সত্যলোক (উত্তর কুরু) এবং বাত্রিনামক জনপদ ( তপো- 

লোকের পূর্ববাংশী, স্থলে পরিণত হইয়াছিল, খধি এই মন্ত্রে তাহাই বণিয়াছেন | 
খত ও সভা যে একই বস্ত ও খত ষে একটা জনপদ, ইহার কোনও প্রমাণ 

আছে? শ্বয়ং খগবেদই বলিতেছেন যে 

খতসৎ (৫। ৪০1৪ম ) 

খতে খতলোকে সীদ্ভি নিবসতি ইতি খতপৎ পততলাকবাশী। তথাহি 

উতরেয় ব্রাঙ্গণম্__ 
খঙসৎ ইত্যেষ বৈ সতাসৎ। ৪৯৫পুঃ 
খতজ। ইত্যেষ বৈ সতাজ| । ৪৯৬পুঃ 
খত মিত্যেষ বৈ সশ্যাম। এ 

সুতর' ধত ও সত্য একই বন্ত হইতেছে। অবশ্য এতরের ব্রাহ্ষণও স্থ(নাস্তরে 

লিয়াছেন যে-খতং সভ্তাবদনং বেদবাক্যং 

কিন্ত ইহাতে শ্তাহার কোনও দেষ ঘ:ট নাই, কেনন। ইহাদ্বারা তিনি খত 

শন্দের যে সত্যকথন, অর্থান্থর, তাহাই বঙ্গিয়্াছেন মাত্র। কিন্তু এখানে সে 

সহতাকথনার্ঘও খাটিনেন।। খত শব্দে অন্যার্থ“বঙ্ঞ"। সে অর্থও এখানে খাটিতে 

পুর না। 

আচ্ছ। অহে। ও রাত্রি যে জনপদ, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহারও 

প্রঘাণ বান্গণ গ্রন্থ ও ভগবদ্পীত! | যহুক্তম্ উতরেকেণ _- 
'হ”ব দেব! জশ্রদন্ঠ রাত্রী মনুরাঃ। ৪৪৫পুং 
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পরস্পর বিবদমান দেবতার! অহলেোক এবং অসুরের! রাত্রিলোক আশ্রয় 

করিলেন । হথাহি-_ 

বিস্থজেরন্ অহত্রণতৃব্যায় পরিশিংযুযুঃ । ৬৩৯পৃ 

অহবৈস্বর্গোলোকঃ ৷ এ 
অন্থরের। ভ্রাতৃবা (০০00৯10 ) দেবতাদিগকে অআহর্জনপদ প্রদান করি- 

লেন। (পরিশিংষু':--দছ্যুঃ ইতি স।দণঃ )। অহঃ স্ব্গিক দেশ । তথাহি-_- 
অগ্রির্যোতিরহঃ শুক্লঃ। ২৪ ও 
ধূমেণ রান্রি স্তথা কৃষ্ণঃ। ২৫--৮অং গীতা 

অগ্নিপথ, জ্যোতিঃপথ ( অচি পথ, যাহ। মহলেকের মধ্যগত ) ও অহঃ 

পথ (যাহ! তপোলোকের পশ্চিমাংশ ) লইয় শুরু ব। দেবযান পথ এবং 

ধূমপথ ও বাত্রিপথ (রাত্রি জনপদের নধ্যগত) লইয় কৃষ্ণ ব1 পিতৃষাণ পথ 
পরিগণিত | 

সুতরাং এ “অহঃ” ও এ “রাত্রি”, দিবস ও রজনী নহে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন 

নহজনপদ | ইহারা এক সময়ে সামবেদমন্ত্রপমা হর্ত৷ সুর্যেব অধীন ছিল, তাহা 

প্রশ্নোপনিষদে আছে, ইহ! যথাসময়ে যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে । যাহা হউক 

আমর বাধ্য হইয়। এই মন্ত্রের স্বতন্ত্র ব্যাখা করিলাম । 
গ্রকৃতার্থবাহিনী......অতীদ্ধাৎ অত্যুতৎকটাৎ প্রজলিতাৎ তপসঃ ব্রহ্গণঃ 

উৎকটস্থপ্টিপর্যালোচনায়াঃ অর্ণবঃ অধি অর্ণবাৎ অধি অর্ণবস্ত উপরি উত্তরমহা- 

সাগরগঞ্ডে খতঞ্চ সত্যঞ্চ খতাপরনামা সত্যলোকঃ অজায়ত উদপগ্ভত। 

তত্তঃ তন্মাৎ অভীদ্ধাৎ তপসঃ রাত্রঃ, তন্মিষ্নেৰ অর্ণবগর্ভে রাত্রিজনপদঃ অজায়ত 

উৎপন্নোবভূৰ। তত: তন্মাৎ তপসঃ অর্ণবঃ অধি অর্ণবাদধি পশ্চিমমহাসাগ্রগর্ডে 

সমুত্রঃ সমুদ্রীপরনামা অন্তরীক্ষলোকঃ (ভুবলেোকঃ ) অজায়ত উদদপদ্যত 
সনুৎ্পনোবৃব । 

অনুবাদ......পরমেশ্বর স্ষ্টিবিষয়ে উতৎ্কট চিন্ত। করিলে) উত্তর মহাসাগর 

গর্ভে খভাপরনাম সতালোক ও রাত্রিজনপদের উৎপত্তি হইল এবং পরু- 

মেশ্বরের দেই উৎকটতপস্তাহইতে পশ্চিমসাগরগর্ভে সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রপ্রধান 
( আপঃ ) অস্তত্রীক্ষ জনপদের উৎপত্তি হইয়াছিল। তথাহি-_- 

সমুদ্রাৎ্থ অর্ণবাদধি সংবৎসরে। অজারত। 
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্ত মিবতোবশী ॥ ২১৯০।১"ম 
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তত্র সায়ণভাষাম্__অর্ণবাৎ সমুদ্রাৎ স্থষ্টাৎ অধি উর্ধং সংবৎসরঃ সং- 

বৎসরোপলক্ষিতঃ সর্বঃ কালঃ অজায়ত। শ্রয়তে হি-__ 

“সর্বে নিমেধা জজ্ঞিরে বিছ্যাতঃ 

পুরুষাৎ অধি কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাস্চ” ইতি । 
সচ ঈশ্বরঃ অহোরাত্রাণি এতদুপলক্ষি তানি সর্ববাঁণি ভূতজাতানি বিদধৎ 

কুর্বন্ হথজন্। মিষতে। নিনিবাদিযুক্তন্ত বিশ্বস্ত সর্বন্ত প্রাণিজাতস্ত বশ 
স্বামী ভূত্বা বর্ততে। ২1১৯০১০ম। 

দত্তজান্থবাদ......জলপূর্ণ সমৃদ্রহইতে সংবৎ্সর জন্সিলেন। তিনি দিন 
রাত্রি স্থষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে। 

এই ভাবাঙ্বাদও কলুবিত, হলাধুধব্যাধ্যাও অনাবিল নহে । ফলত: 

ইহাও বিশুদ্ধ ভৌগোলিক সৃষ্টি ভিন্ন,দিন, রাত্রি বা বৎসরের সৃষ্টি নহে,সমুদ্রগর্জে 

অজন্যপদার্থ সংবৎসরাদির স্ষ্টি কিরূপে হইতে পারে? ফলতঃ এ সংবৎসরও 

একটী জনপদ । অহঃ ও রাত্রিশবে ভূত বা প্রাণী সকল বুঝায়, ইহ। 
কে বলিল ? “মিষতঃ” পদের অর্থও “নিমিষাদিযুক্তন্ত” নহে, পরন্ত “পশ্ঠ ত:*। 

সংবৎসর ষে এখানে জনপদবিশেব, তাহ! নান৷ শাস্ত্রবচনদ্ব।রাও সপ্রমাণ হয়। 
থা__ 

সংবৎনরঃ খলু ৰৈ দেবনা মায়হনয্ 

এতম্মাৎ বৈ আক্তনাৎ দেব! অস্গুরান্ অয়ন ॥ ৯৯ পৃ রুষ্যুঃ 
সংবৎসর দেবতাদিগের অধিকৃত একটি জনপদ, উহা! অস্ুরের। জয় 

করিয়াছিলেন, পরে দেবতার! তীহাঁদ্বিগকে পরাজিত করিয়। উহা পুনরধিকৃত 
করেন । তথাহি তৈভিরীয়ব্রাঙ্গণম্__ 

সংবংসরে! বৈ সোমঃ পিতৃনান্। ৩০০পৃ ; দ্বাদশ মসাঃ সংবৎসরঃ, সংবৎসর: খনু 

বৈ দেবানাং পুঃ। দেবানামেব পুরং মধাতোব্যবসর্পতি ॥ ৩১৬পুঃ 

দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়, উহ কালবাচক শব্দ । ইহা ভিন্র আর ও 

একটা সংবৎসর শব্দ আছে; যাঁহ। দেবতাদিগের একটা পুরী । উহা! পিতৃপত্ি 

চন্দ্রের জনপদ । মাঝে উহা দেবগণের হস্তড়াত হয়। তথাহি এতরে় 
বালণব্- 

গাদশ টব যাসাঃ সংবসরঃ ; সংবৎসরে। নৈ প্রজাপতিঃ | প্রজাপত্যায়তনাডিরেন 

াজাবাধোতি ' ৪*পৃ 
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বার মাসে এক বৎসর, আর প্রজাপতি চন্দ্রের একটা আয়তনের নামও 
সংবত্সর। 

অতএব সায়ণ যে সমুদ্রগর্ভে কালবাচক সংবৎসরের টৎপত্তির কথা 
বলিতেছেন, ইহ। বৃথা জল্পনামান্র। প্রশ্নোগনিষদেও চন্দ্রেঃ ছুইটা সংবৎসর 

জনপদের সমুল্লেখ আছে, আমরা তাহ বথাস্থানে যথাসময়ে বলিব । 

তৎপর সায়ণ এ মন্ত্রে যে অহঃ ও রাত্রি শব্দের “দিন ও রান্রি” এই প্রচলিত 

অর্থ না করিয়া “ভূতঙাতানি”ব্যাখা! করয়াছেন, উহার কথ।ও আমরা আর কি 

বলিব? ফঙগতঃ এই অহঃ ও বাত্রি, ধিনও নহে, রাক্রিও নহে, “ভূতজাভানি”ও 

হইতে পাবে না! অপর তিনি ষে “নিষতঃ” পদের ও অঠি গহিতি মিথ্যাবাখা] 

করিয়াছেন, অতঃপর তাহ।ও প্রদর্শিত হইতেছে । মহাকবি কালিদাস তীয় 

কুমারে লিপিতেছেন ঘে-_ 

জাতবেদে| মুখাৎ মারী শিন51 যাচ্ছিন্ত্ি নঃ। ৪৬1২ স 

তঞ মলিনাথ £-_মায়ী মায়াবী স তাবকঃ নঃ মম্মাকং মিধত।ং পশ্যতাং 
পশ্যংস্থু উত্যর্থঃ | তথাহি-_ 

দ্বেরথে যন্ত্র কর্ণেন ধন্মরাছো! যুধিষ্টিরং | 

সংশমং গদিতো যুদ্ধে মিষতাং সর্ববধদ্ধিনাম্ ॥ ২৭৪-২অ আদি পর্ব । 

তত্র নীলকণঃ _মিষতাং পশ্ঠতাম্। 

কর্ণ ও ঘুধিষ্টিরে দ্বৈরথযুদ্ধ হইতেছিল, কর্ণ যুধিষ্টিরকে বা প্রাণে বধ করেন 

সক্ষলের যনে এরূপ সংশয় জন্মিয়! ছিল। অন্তান্ত ধনুদ্ধরের৷ তাকাই! 

দেখিতে ছিলেন। 

অতএব সায়ণের ব্যাখ্যা এখানেও কলুষিত হওয়াতে আমর: বাধ্য হইয়। 

এই মন্্েরও নুতন ব্যাখ্যা বর্লিল।ম। 

প্রকৃহার্থবাহিনী"**..ননর্ণবাৎ অর্ণপা গলেন পুর্ণাং সমুদ্রাৎ উত্তরমহ! 

সাগরাৎ অধি উপরি সযুদ্রগর্ভে সংবংবঃ সংবৎপরাধ্যঃ রকুশ্চিং জনপদ: 

মহুপেিকঃ € দক্ষিণ সাইবিরিয়!) ইতি যাবৎ অঞ্জায়ঠত উদপগ্তত। বশী 
স্বাধীন: যৎ কিমপি কর্ত.ং সমর্থঃ প্রভুঃ পরমেশ্বর: তন্মিন্েৰ সমুদ্রগর্ভে মিবতঃ 
পশ্বতো বিশ্বস্ত সর্বেষাং জন্।নাং প্রত্যক্ষ মেন 'সহোবাতাণি অহঙ্জন পদ 

বউ 
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রাত্রিজনপদং চ অহনণমকং জনপদং তপোলোকস্য পশ্চিমাংশং, রাব্রিনামক 

জনপদং তপোলোকন্ পুর্বভাগং বিদধং ব্যদ্ধৎ উৎপ|দিতবান্। ২-১৯*-১*ম 
অন্গুবাদ......সেই জলময় উত্তরমহানাগরগর্ডে সংবসরনামে একটী. 

জনপদের উৎপত্তি হইল। বশী প্রভু পরমেশ্বর সকলের চক্ষের সাননে দেখ 

দেখ করিতে করিতে সেই উত্তরসমৃদ্রগে অহঃ ও রাত্রিনামে আরও 

ছুইটী মহান জনপদের সৃটি করিলেন। | 

ইহাছ!রা মোটেব উপর কিজানা গেল? উপরে মে জনপদ স্থষ্টির কথ! 

বল। গেল, ভাহাতে ইহাই জান। গেল যে, সমৃদ্রগর্তে একে একে যে 

গ্যেং, পৃথিবী, অন্তুরীক্ষ, সত্যলোক, 

রাত ও অহলোক এবং সংবতসর 

জনপদের উৎপান্ত হইস্বাছিলঃ তাহ! তদানীন্তন বৈদিক খষিরা অবগত ছিলেন! 
এই জমপদ্দস বকের নাম বৈদিক বুগে মে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাও আমর! 

টক্ত অদ্বনর্ষণসন্ঘপাঠে 'অবগ্র হইর এ।কি |খধি তৎপরই বলিতেছেন যে-_ 

দেন পাথবীঞ্চ অগ্থরিক্ষ মথো স্বঃ। ৩১৯০-১*ম। 

11 দিব্ঞ্চ পৃথিবীং চ 'অস্তরিক্ষং চ ইথং ত্রিসুবনং। 

বসন, পশশাচী, স্বঃ দিবো বিশেষণং হখরূপাং দিবম্। 
৭ ওট[ছুবান....৯.,, ,ষ্টিকর্ত। স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ ধাহারা জানেন আকাশ (97১) শুন্য গগন, কাহার! আবার কেন 

বলেন “উহ স্যষ্ট পদ্দার্থ ?” অভাব পদার্থ গগন এবং শৃন্তেবও কি সৃষ্টি 
হইতে পারে? ফলঠঃ আকাশ শব্দের প্ররৃতার্থ মঙ্গলিয় । তৎপর 

সায়ণ ও দত্তজমহাশয় যে কোন্ কথায় এখানে তিভুবনের উৎপত্তি 

বলিয়। কান্ত থাকিলেনঃ তাভাও আমর। বুঝিতে পারিলাম না ।“ম্বঃ”শব্দ দিবের 

বিশেষণ, ইহ! অতীব নেদবিরুদ্ধ অসত্য ব্যাখ্যা, ম্বঃ ও দিব কি এক? 

ফলতঃ খাব এখানে, দিব. পৃথিব',অস্তরীক্ষ ও ন্বঃ,এই চাবিটা স্বতন্ত্র যহাগুনপদের 

কথাই বলিয়াছেন । তন্মধ্যে ৩৮১।১*ম ও ১৮২।১৭ম মন্ত্রে ্ঃ ও পৃথিবীর 

গ্কাবাপৃথিবীর ) সমুদ্রগডে উৎপন্গুর কথ। বলিয়াছেন, ও এই তিনটা 
অঘযর্ষণ মন্ত্রে সমুদ্রগভে দ্রিব_ও অন্তরাক্ষের উৎপত্তির কথ। বলিতেছেন। তন্মধ্যে 

সতা খত) রাজি, সহঃ ও স্বৎসব, এই লোকচতুষ্টয়ের দ্বায়েই “দিব” বা 
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“ছালোক” সংগঠিত | তাই মগদিকল্প হুলাধুধ সাহার ব্রাঙ্গণসর্বরন্থে লিখিয়া 
গিয়াছেন ষে-_ 

অত্র স্বঃ-শন্দেন স্বর্গলে।ক উগাতে ; ৃ 

দিব-শবন্দন তু তদূর্ষগ্মহলেণকাদি লোকচতুষ্টন্বমূ। ১৭৫ পৃ 

দিব-শব্দে মহঃ। রাত্রি, অহঃ ও সতালোক, এই চারিটা জম্পদ লক্ষিত 

হইয়া থাকে । স্বঃশনে বর্গলোক বুঝায়,আার ভূঃ শব্দে ভারতবর্দ বা-_পৃথিনী, 
ভুবঃ শবে -মন্তাক্ষ, তব; শবে _আদিম্বগ ছো। ও দিব-শব্খে নহং--তপঃ ও 

সত্যলোক অববোধিত হগ্। তাঁই খগবেদ দিব ও স্বঃ, এই উভয় লোকের 

বত নান লহইষ্ষাছেন ! পায়ণ, ভনলাদিদ্বারা প্রতারিত হইম। “স্ব” শঙ্গকে 

দিবের বিশেষ করিয়াছেন । বৈদিক দি বলিতেচ্ছেন পুর্বে ব আদিতে 
কে বল-__ 

গাঁবাপৃথিবী ( মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষ) 

ছিল, পরে পশ্চিন সমুদ্রণূভে সনুদ্ব বা অগ্রীক্ষের জন্ম হইলে, ভুঙন সংখা। 
তিনটি হয়। যথ1-_ 

ভূঃ -ভৃবঃ-স্বঃ 

তৎপর উত্তর মহাসাগব গে দিবের উৎপত্তি হইলে, দ্রিবকে লইগ্ন ভুবনসখ্যা 
চারিটি (দিব---পৃথিবী, অগ্থবাক্ষ ও স্ব? হয়। ভাই চক্ষান বিষুপুবাণ 

বলিয়া গিয়াছেন ষে-- 

“ভূরাগ্ভান্ চতুরে। লোকান্ পুর্বববৎ সমকল্নযং ।” 

প্রজাপতি ধাভ। (সুরঙ্জে্ট বুষ। ) পুর্ব ভূঃ _ভুবঃ_স্বঃ ও দিবও এই 

লোক চতুষ্টুয়ের সংগঠন করিলেন। 
এখানে বিষুণপুরাণঃখগেদের *্যধা পুর্বব মকল্পন্নং” এই অংশের অন্থবাদে পৃর্ববং 
বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার এ অশ্রবাদ ঠিক হম্স নাই। কেন? ভাহ! যথাস্থানে 

প্রদশিত হইবে। 



পঞ্চদশ অধ্যায় । 
লোকচ৮তুষ্টয়ের বিশেষ বিবরণ। 

ভুঃ- বা পৃথিখী (ভারতবধষ ;। 

ষিও ভূত ঝা ভারতবর্ষ জগতে 'প্রাচীনহে দ্বিতায়, স্বঃ বা সো, প্রথম, 

তথাপি উহ (ভু) আমাদগের প্রিয় জন্মভূমি বলির পষিরা উহার নাম অগ্রে 

গইয়াছেন। বথ--. 

ভূঃ_-ভব- -স্বঃ 

তাই আমরাও সেই ক্রমানুসারে ভুননচতুষয়েব বিবরণ বিনাপ্ত করিলাম । 

ভূবাভঃ কি? পুথিবী কি? এই তিনটি শবই, আনাদিগের অধুাষিত 

স্বর্গ দপি গরীয়ান্্ এই ভারতপযের অববোপক । আমরা ধগবেদমধ্যে স্প্তঃ 

ভূ বা ভূস শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই না। কিন্তু অন্য তিন বেদেই উহাদের 
ভূরি প্রয়োগ রহিয়াছে । যথা -- 

ঈত এতে উদাকুহন্, দ্বিবস্পৃষ্ঠানি আরুহন্। 

প্র ভূঙ্জয়ে। বথ1 পথ! গ্য। মর্গিরসে যঘুঃ ॥ 

সাঘবেদ__-৫৩ পৃ, অথর্ববেদ ওর্থ থণ্ড ৮৫ পৃ, 

যেমন অনার্যদিগের হস্তহইতে ভূঃ বা ভারতবর্ষের জয় হইল, অমনি 

অঙ্গিরোবংশীক়্ দেবগণ এই ভারতবর্হইতে অন্তরাক্ষের ভিতর দিয়) 

পেখা) ভত্তরে গে! বা যন পিদাতে চলিয়াগেলেন € উদ্দারুহন্) ॥ ভংপখ তাহারা 

কেহ কেহ ( স্ুরজ্যেষ্ ত্রদ্ধাদি ) আবার গ্ভো বা! মঙ্গলিয়াহইতে উত্তরে দিবে 

আরোহণ করিলেন অর্থাৎ হ্যলোকে যাইয়। উপনিবিষ্ট হইলেন। 

সাম ও অথর্ববেদের এই মন্ত্রপাঠে এবশ জান। গেল যে, পভূস্্* ভেং) ই 
ভারতবর্ষ । তথাহি বছুর্ষেদ ৪ 

ভুভুবঃ স্বঃ। ৩৭-৩ অ। 

কিছ ্ভূঃ ই খে ভারতব্ষ, তাহ ইহ[হইতে কিরূপে বুঝা! গেল 2 সাম বে? 



ভূঃ ৰ! পৃথিবী । ২২১ 

যে “ইতঃ” পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কি এই “ইতঃ” পদদ্বার! 

“এই স্থানহইতে” এরূপ অর্থের বিনিগমনা হইবে না? এই “ইতঃ” বলাতেই 

বুঝিতে হইবে যে এই ভারতবর্ষহইতে। 
সাম বেদের এই মন্ত্র দেবতারা তারতে অবস্থান কালে রচনা! করিয়াছেন, 

অথব| ভারতহুইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদূও বলিতে- 
ছেন ষে-_ 

ভূরিতি বৈ অয়ং লোকঃ ; ভূব ইতি অস্তরিক্ষং ; 

স্বুবরিত্যসৌ লোকঃ। ১৭ পৃ 
আমাদিগের অধু/ধিত এই লোক ভূঃ বা ভারতবর্ষ। এ দূরবর্তী লোক 

স্থবঃ বা স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্গ», আর অবঁশক্ট লোকই ভূবঃ ব1 অন্তরীক্ষ লোক । 

তথাহি-_ 

ভূরিতি বৈ খ5ঃ; স্ুবরিত্ি সামানি, ভুব ইতি বৈ যজ,ংবি। ১৯ পৃ 
খগবেদের মন্ত্র সকল তারতবর্ধায় সামবেদের মন্ত্র নকল হ্বর্গের এবং যন্তুঃ 

সকল অস্তরীক্ষে প্রণীত, অতএব ডঃ ও ভারতবর্ষ অভিন্ন? কৃষ্যন্ুও 

বলিতেছেন যে-__ 

সমান্ত খচে] ভবস্তি, মন্থুষালোকে। বৈ খচঃ, 

মনুধালোকাদেব নয়ন্তি। অন্ঠৎ অন্তৎ সাম 

ভবতি। দেবলোকে। বৈ সাম। দেবলোকাদেৰ 

অন্যং অন্যং মনুয্যলোকং প্রত্যবরোহস্ত যস্তি। ৪৭৭ প্র 

অগেম্ত সাধারণ পছ্ের নাম খক্, উহ মন্ুষ্যলোক ভারতে প্রণীত ; তৎপর 

উহ! এখানহইতে অন্তান্ত দেশে নীত হইয়াছে। তত্ভিনন গেয় যে মন্ত্র, উহার 
নামই “সাম”, সামবেদ দেবলোক স্বর্গে প্রণীত, তথাহইতে শেষে, ভারতবর্যাদি 

মন্থযা জনপদে আনীত হইয়াছে। তথাহি.ছান্দোগ্যোপনিষৎ__ 
ভূরিতি খগ ত্যঃ, ভূবরিতি যজুর্ভাঃ, 
স্বরিতি সামভ্যঃ। ৩০১ পৃ মহেশপাল সং। 

খক্ সকল ভূ: বা! ভারতবর্ষে, ষজুঃ সকল ভূবঃ বা অন্তরীক্ষে ও সাম সকল 
দ্বঃ বা স্বর্ে প্রণীত । 

অতএব “তৃঃ” শব যে একমাত্র ভারতবর্ষের অববোধাথই প্রবুক্ত হইত 
তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। এই ভু শব্ের আর একট প্রতি শব “ভূ”। 



২২২ মানসের আদি জন্মভূমি 

উহ্ারও শর্থ ভারতবর্ষ! তই প্রবাদবাক্যে "ভ-ভ।রতে" কথাটি প্রচলিত । 

অপ চ ন্বর্গএ্ট দেবতার! ভারতে আসিয়াই-- 

ভূদেব ও ভূম্থর 

এই বিশেষণদ্বয়ের বিষয়ীভূত হয়েন, সুতরাং ভূ ও ভূঃই যে ভারতবর্ষ 
তাহ৷ বিসংবাদশূন্য শ্বীকৃত সতা । 

ফলত: অতি পুর্বে মহী,ভূক্ম,ক্ষাম! গো? পৃথিবী, ভুমি এবং বঙ্গন্ধবাপ্রস্ৃতি 

শন্দম কেবল ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত: বেদের বছুদ্থ:শও এ সকল শব্দ 

ভায় তবর্ষ বুঝ ইতে প্রযুক্ত হইরাছে। ? 
এইলপ মহারাজ তরঠ হই ভাবতপর্ধের নূন ভারভা,ভাবত ৪ মহারাঙ্গ 

নাভিহঈছে নাভ রধ,অসনাত হতে অঙ্গনাত বর্ধ এবং হিমীলন্হইতে হিমাছ সর্ 

প্রভৃতি নাম বুাৎপার্দিভ ; এরূপ বেণতনয় মহারাজ পৃথুর নাম হইতে ইহার নাম্ 

পৃথিবী হইয়াছিল। উত্তুঞ্চ ভগবত মন্্ুনা-- 
পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্ষ্যাং পুর্ববিন্োবিহঃ। ৪৪-৯ম 

পুরাতত্ববিদের| বলিত্ু। থাকেন যে এই পৃথিবী ব। ভারতবর্ষ পৃথুবাজের 

ভার্য্যাম্বরূপ, তাই ইহাত্র নান পৃ্থী ও পৃথিবী | 
কেন? পৃথিবী শন্দে কি ভুনগুসও বুঝায় ন।? সমগ্রভৃগুল ত তাহার অধিকৃত 

ছিল ন।? হত ঠিক, কিন্তু প্রথমে পুথুন পৃথুব জনপর ভারতবর্ষই পুথিবী নামে 

সংস্থচিত হন্প। বেদাদি সর্বশাস্ত্রে৪ ইহার ভূরিপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া 
থাকে! বথা--- 

হুক্তবাকং প্রথন মাদিং অগ্নি মাদিৎ হবি রজনদস্ত দেবা; 

স এঘ।ৎ ষজ্ঞে। অভবৎ তনুপাঃ, তং সোর্রের, সং পৃথিবী, তমাপঃ1৮৮৮১০ম 

দেবার সকলের আদিতে ঘকলের প্রধম, স্বর্গে ব্দেমন্ত্র রচন।, অরণীপং 

ঘর্ধণদার! অগপ্রিন্ন প্রজ্ালন ও দধিহইতে গব্য ঘৃত (হবিঃ) উৎপাদন করেন। 

দেহরক্ষাক।রী সেই বক্ধি ভীগারিগের অক্ঠবার হইরছিল ; সেই অগ্রির কথ! 

গে! ব। ম্বর্থণ(সী। আপঃ ব। অস্থরীক্ষনাসী এবং পৃণ্িবী বা ভার তক্সীর। জানেন 
তথা 

বাজ্ন্ ওজস। পৃথিন্য। নিঃশশাঃ অহিং। ১--৮*--১ম 
হে বজিন ইন্দ্র! তুমি বৃত্বান্থরকে (অহিং) এই পৃথ্থিবী বা ভার চর 

হহ্তে বলপুর্বান্ নি'সাবিত করিয়াছ। 



ভূঃ ৭। পৃথিবী ২২০ 

অবশ্ত এখ|নে সায়ণ, পৃথিনীর অর্থ ভূমণগ্ডল করিঘা একটা “সকাশাৎ” শব্দের 

যোগকরতঃ (পৃথিব্যাঃ সকাশাং) এইরূপ অর্থ করিরাছেন, কিস্ক সে অর্থ 
সম্পূর্ই অঙলীক। কেননা বৃত্রান্থর ভূমণগ্ডলহইতে কোনও পারলোকিক স্থানে 
নিব্বাসিত হয়েন নাই, পরন্ধ পারস্তেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই 

“সকাশাৎ” শবে র অধ্যাহার অনাবশ্যক। পৃথিবী শব্দে যে ভারুভবর্ষও অব- 

বোধিত হইয়। থাকে, তখন এ জ্ঞান সকলের ছিল না। তথাহি-- 

শহ্োন। 'পৃথিবি ভব ১৫।২২।১ম 

হে পৃথিবি ভারতবর্ষ স্বং স্তোন! সুখায়ন! ভব । তথাহি_তৈঃ ব্রাহ্মণষৃ_ 

7; স্ণঙ্ধ ন্ অবধাৎ্ পৃথিব্যাম্। 

যে বরণ 1018%755) ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত সপ্তপিন্ধ প্রদেশ 

; সিদ্ধুপ্রভৃতি সপুনদীসন।থ পঞ্চনদ) আপনার করায়তভ করিয়াছিলেন । 

তথাহি বাযুপূরাপম্__ 
আগেন্স মস্ত্রং লব্ধ তু ভার্গবাৎ সগরে। বৃপঃ | 

জঘান পৃথিপীং গত্ব! তালজজ্বান্ সহ্হয়ান্ ॥ 

মহারাজ সগর স্বর্গস্থ ভার্গবের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র লাঁভ করিয়া ভারতবর্ষে 

প্রত্যাবৃত্ত হইয়। উহার ছার! তালজজ্ৰ ও হৈহয় ক্ষত্রিম্মগণকে নিহত করিলেন। 

তথাহি কুমারে কালিদাস £-- 

অস্থাত্রস্ত।ং দিশি দেবতাত্ম। হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। 

পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্ স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মান্দণডঃ ॥ 
এখানে কালিদাম এই পৃথিবীশব্দে ভারতবর্ষকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 

তথা হ রসমঞ্জরী--, 

পূর্ণী ত:বত ত্রিকোণ!। 

পৃথ্বী গোলাকার; তবে তাহাকে ভ্রিকোণ বল হইল কেন 2 যেহেতু 
ভারতবর্ষ ত্রিকোণ। তথাহি- 

পৃথিবী মধারেখা চ নর্শদ। পরিিকীন্কিতা। চরণবৃহ টীক1॥ 

নণ্দ[নদী পৃথিবীর মধারেখ!,অর্থাৎ উহ। ভারতবর্ষকে আর্ধ্যাবন্ত্র ও দক্ষিণাপথ, 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত করে। 

অঠএব দেশ গণ। মাইতেছে যে পরণিবীশদ এক লম্য়ে কেবল "ছার 



২২৪ ঘানবের আদি জন্মভূমি । 

বর্কেই বুঝাইত। তৎপর ভারতসামাজ্ের অধীন অন্তরীক্ষও কালে 

পৃথিবী ও ভূ-নামে সংস্চিত হয় (নিঘণ্ট, ১৯ পৃ দেখ) তৎপর-_থ বিরা ভূঃ--ভুবঃ 
ও স্বঃ_-এই ব্রিভুবনকেও উক্ত পৃথিবীশব্দে বিশেবিত করেন । ষথা-_ 

অবমস্তাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্তাং পৃথিব্যাং 

পরমন্তাং পৃথিব্াাম। ৯১০৮।১ম 

তত্র সায়ণভাব্যমৃ......অবমন্তাং পৃথিব্যাং সন্নিকষ্টায়াম্ অন্তাং ভূম্যাং; 

মধ্যমস্থাং পৃথিবাম্ অন্তরিক্ষলোকে, পরমন্তাং উৎকৃষ্টায়াম্ দুরে বর্তমানায়াং 

পৃথিব্যাং ছালোকে। 

এই অবম] পৃথিবী ভারতবর্ষ, মধাম। পৃথিবী অন্তরীক্ষ (তুরু্ষ, পারস্ত, 
অপোগ স্থান) এবং পরম। পৃথিবী ম্বলেেক বা তিব্বত,তাভার ও মঙ্গলিয়। । 

এই মঙ্গলিমায় মরীচ্যার্দি সপ্তধিগণের সাতখানী ধাম বা বাটী ছিল। 

বামন বিষণ তথাহুইতে বৈবস্বত মদ্বাদি দেবগণ সহ ভারতে আগমন কক্রেন। 

তছ্ুপলক্ষেও উহ] পৃথিবী বলয়] উক্ত হইয়াছে । যথা-_ 

অতো দেব! অবস্থ নো যতে। বিষুণবিচক্রমে। 

পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥ ১৬--২২--১ম॥ 

মরীচ্যাদি সপ্ত. খবিব সপ্তধামবিশিষ্ট যে পৃথিবীহঈতে বিষু। ত্রিপাদবিক্রম 
করিয়াছিলেন, দেবন্তার। 'নাম[দিগকে (সই স্থানহইতে রক্ষা করুন। 

এই উত্তম পৃথিবী (স্ভে! ) ই সপ্ত দ্বীপা, পরন্ত সমগ্র ভূমগুল সপ্তদ্বীপ! নহে । 

ইহার পরই এই পৃথিবী শব্দ ভূমগুলার্ধে ব্যবহৃত হইতে থাকে । যথ।-- 
এতদ্দেশপ্র শতশত সকাশাৎ অগ্রঞজন্মনঃ | 

স্বংস্বং চরিজ্রং শিক্ষেরন্ প্রথিন্যাং সর্বমানবাঃ ॥ ২০-২অ-মস্থু। 

পৃথিবী অর্থাৎ ভূমগুলের সকল লোক এই ভারতবর্ষের ব্রা্ণদিগের 

নিকট স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা! করিতেন ও করিয়। থাকেন। 



যৌড়শীধ্যায় 
ভুবঃ বাঁ অন্ত বীক্ষ | 

অনেকেরই এইরূপ ধারণা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস যে খষির! ভূবলেক ও অন্তরীক্ষ 
শব গগনার্থে প্রয়োগ কবিয়! গিয়াছেন। দিব, ও গ্োও গগন, এরূপ বৈদ্দিক: 

প্রয়োগও অসংগা, কিন্ত ইহ! সম্পূর্ণই ভ্রম। ফলতঃ মধ্য যুগের লোকের 

দে! ব। মঙ্গলিয়। যে__তীহাদিগের পুর্ব নিবাস,ইহ! তাহার! তুলির গিয়াছিলেন 

তুরুধ, পারস্ত ও অপোগস্থানের নাম যে ভুবলোক বা অন্তরীক্ষ, তাহাঁও 

তাহাদিগ্রে মননে ছিল না। এদিকে সকলে বেদাদ্ির পঠনপাঠনাও 

পরিত্যাগ করিয্লাছিলেন, স্থতরাং বেদে কি কি ভৌগোলিক তত্ব আছে 

তাহা স্তাহার! জানিতে পারিলেন না, জানিলে কখনই তৎপরবর্তা বেদমন্ত্র ও 
পুরাণে অন্তরীক্ষের পদার্থগ্রহবিষয়ে এত প্রমাদ প্রবেশ করিত না। অব্শ্ব 

তৈত্তিরীয় উপনিষ্ণ বলিক্নাছেন যে__ 

ভুব ইতি অন্তরীক্ষম 

ভুবর্লোকই অন্তনীক্ষ । কিন্তু সেই ভূবর্পোক বা! অন্তরীক্ষ জিনিষটা কি 
তাহা ধর| পড়িবার ভদ্বে কেহই খুলিয়া লিখেন নাই। বৈদিক কোব নিঘণ্ট, 

বলিতেছেন যে__ 
অস্বর, বিয়ৎ, ব্যোম, বহিঃঃ ধন্থ, অস্তরীঙ্গ, আকাশ, আঃ, পৃথিবী, ভূঃ। 

স্বয়ভূ, তধবা, পুফর, সগর, সমুদ্র ও অধবর। ৃ 

এই যোঞটি শব্ধ অস্তরীক্ষপধ্যায়ক, কিন্তু নিথণ্ট,.কারের-- এই মির্দেশ, 
ভ্রনাম্মক । বিষ ব্যোমঃ আকাশ, পুকফর, ও অধর্ধর বেজ্ঞ), শব্দ যে জনপদবাচক। 

উহার! যে ম্ঙ্গলিয়ার সহিত অভিন্ন, তাহ! আমরা যথাস্থানে দেখাইবৰ। কিন্ত 

পাঠকগণ কেবল--- 

ভূঃ, পৃথিবী ও অনি ০ 
এই তিনটী শব লইয়া বিচার করুন। ইহারা সর্বঘখই ভূমিবাচক, 

স্থৃতরা” ইহারা কিরুপে শগ। বা গগনপধ্্যান্ে গৃহীন্ত হইতে পাকে ট “বচাহা 
১৯ 



২২ মানবের আদি জগ্মতৃমি 

হইলেই বুঝিতে হইবে যে অস্থরীক্ষ, অবগ্ঠই বৈদিক যুগে জনপদ বলিয়াই 
পরিজ্ঞাত ছিস। ফপতঃ তুরুফ, পারশ্ত ও আফগানিস্ানই অন্তরীক্ষ বা 
ভুবর্লোক এবং উহ] ভূভারতের সাম্রাজ্যাধীন ছিল, একারণ, উহার নামও ভূ. ও 

প্থিবী হুয়। এবং দেবতারা আকফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে 

আসিয়াছিলেন, তঙ্জন্ত উহ্বার মাম “নুরব্ম” ব| “দ্েববান-_-পথ” হইয়াছিল 

আফগানিস্থান অন্তরীক্ষেযর একদেশ? তজ্জন্তই ন্তরীক্ষের নাম “অধবা" 

বা পস্থাঃ। কিন্তু এই অধব| বা পথ, থং বা শৃ্/সংস্থ নছে। বের্ধাচার্ধ্য যাঙ্ক 
পথ্য স্বস্তি শব্ের নিরুক্তি লিখিতে যাইয়। বপিতেছেন যে-- 

“পথা। স্বস্তিঃ, পন্থ।ঃ অন্তরিক্ষং 

তন্নিবাসাঃ মন্তা। এষ 1 ৪৬পু ২য় ভাগ 

পথ শ্বপ্তি স্বস্বতীয় টার “বাঁক” উপাধি ধারিণী একজন বিদুষবী মহিল|। 
কৌবীতকী উপনিষছে তাহর কথা বিরত আছে । হিনি মহিলা, সৃতরাং 

উহার বাসস্থান পদ্থাঃ £ অধব। ) অন্তরীক্ষ, শৃন্ত কি জমিন, তাহা মন্ুয্যগণ 

ভাবিয়া দেখুন। ফলতঃ অন্তরীক্ষ যে জনপদ বা একটী ভুবন (লোক ), 

পরস্ত শূন্ত গগন নহে, তাহা যেষন বেদদার। সপ্রমাণ হয়, তদ্রপ রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ এবং সার়ণাপির ভাব্যদ্বারাও সপ্রমাণ হইয়। থাকে । বেদ 

ত্রিভূবনের নাষ লইতে বাইয়া! বলিতেছেন যে-- 

রোদসী অন্তরিক্ষং ৷ ২1১৩৯1১০মা৩৮৫।৫ম 

গ্াবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং ।৯।৬৬1১০ম্ 

তং সোৌর্বেদ তং পৃথিবা তমাপঃ1৮1৮৮)১০ম 

পৃথিবী ছোৌরুত আপঃ1২1৮৮।১*ম 

অন্তরিক্ষং গোৌঃ ভূঁমঃ | ১৪ । ৯০ 1১*ম 

সিন্ধুঃ পৃথথবী উত সো; (৫৮৯৭।ঈ৯ন ১৯।১০০।১ম 

মন্বন্ধ এই অস্তরীক্ষ, আপঃ, ও সিদ্ধু শব্দ, ভূতীয় লোকের পরিচয়_স্থলে 

গৃহীত। সিন্ধু শবের অর্থ সমুদ্র ও সমুদ্র শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। সুতরাং বাহ 

ভূতীয় লোক, তাহ! শুন্ত হইতে পারে না। লোক শব্দের অর্থ ভুবন ও জন 

(লোকস্ দুৰনে জনে) পরছ্ শৃন্ত নহে । অথর্ব্ববের বলিতেছেন যে-- 



ভুবঃ বা স্তরীক্ ২২৭ 

ত্রয়োলোকা: সন্মিত ব্রাহ্মণেন, ঘৌবেব অসৌ, পুথিবী, অন্তরিক্ষমূ। 
২২৯ পৃ ওয় খণ্ড। 

ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারেরা ইহ। স্থির করিয়াছেন যে লোক তিনটা । থা সো» 
পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ। তথাহি টৈত্তিররীয়ব্রাঙ্গণং-_ 

রয় ইমে লোকাঃ | ভৃরিত্যাহ প্রজা এব তগ্জমানঃ স্থজতে, ভুব ইত্যাহ 
অন্মিশ্ত্রব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি ; স্ুবরিত্যাহ, স্থুবর্গ এব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি 

ইতি। ২৯পু 

ভূঃ--ভুবঃ এবং স্ুবঃ বা সুবর্গ (স্বর্গ), লোক এই তিনটী। অতএব, 

বেশ জানা গেল যে “অন্তরীক্ষ” একটী লোক বা ভুবন, পরন্ত শূন্য বা 

গণন নহে। শুন্য হইলে উহার সংখ্যা কি প্রকারে তিনটী হইতে পারে £ 
যথা-_ 

ত্রিরন্তরিক্ষং 0৫৩।৪ম 

অন্তরীক্ষের সংখ্যা তিনটী। তুরুঙ্ষ, পারস্ত ও অপোগস্থানই এই অস্তরীক্ষত্রয়। 
বেদে ইহারাই *ত্তিধন্ব' নামের বিষয়ীভূত। ফলতঃ আকাশ ও অন্তরীক্ষ 
জনপদ না হইলে উহার! লোকের বারস্থান হইতে পারিত না, উহাদের ভিতর 

দিয়] নদীও প্রবাহিত হইভ না । আমরা কতিপয় উদাহরুণপ্রদশনদ্বার। আমা-. 
দ্রিগের এই উক্তির সমর্থন করিব। 

১। অন্তরীক্ষে মনুষ্যবাস-.....দ্ুক্ত মৃচি-- 

দিবি অন্তঃ সদনং চক্রে উচ্চ| পৃথিব্যা মস্ত; অধি অন্তরীক্ষে । ৪1 ৪%। ২ষ 

পৃষা দেব দিবে এক অতুচ্চ সদন করিলেন ; অন্ত একজন দেব সোম পৃথিবী 
ব1 অন্তরীক্ষে এক স্দঘন করিলেন। তথাহি--তৈঃ সংহিতা--২২১২ 

তদ্ধৎ পৃথিবীং বিস্তীর্ণ মন্তরীক্ষং তৃতীয়প্যাং পৃথিবাম্ ইতি ক্র্ে 

নেই প্রকার অন্তরীক্ষ একটী বিভ্তীর্ণ পৃথিবী, উহ] ভূতায় পৃরথিব।। উৎ।, 

তথাহি-_ 

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুত হবং মে যে অন্তরীক্ষে। যে উপস্তবিষ্ঠ । ১৩। ৫১1 ৬ম 

ষে সকল দেবতারা! অন্তরীক্ষে ও গে! ব! আদি ্বর্গেখ সমীপে অবস্থিত 

করেন, তাহার! আমার আহ্বান শ্রবণ ককন। তথাহি-- 



এ 

২২৮ মানবের আদিজন্ম ভুমি | 

যে দ্েব]সে। দিবি একাদশ স্থ, পৃথিব্! মধি একাদশ স্থঃ 

অদ্দ ক্ষিতে। মছিন। একাদশ স্থ। ১১1১৪০।১ম 

যে মহিমান্বিত দেবগণ দিবে একাদশ জন, ভারতবর্ষে একাদশ জন ও 

অন্তবীক্ষের বাসস্থানে একাদশ জন বাস করিতেছেন। তথাহি-- 

অত্র বসবে! রুস্ত দেব উরো অস্তরিক্ষে । ৩।৩৯1৭ম 1 
বস্ুবস্তরিক্ষলৎ্। ৫। ৪০1 ৪ম 

ধবপ্রভৃতি অষ্টবস্ু বিস্তীর্ণ অস্ততীক্ষে স্থথে বাস করেন। তথাহি_-তৈঃ 

ব্রাঙ্ষণং-- | 

আন্তরিক্ষাশ্চ বাঃ প্রজা: গন্ধর্বাগ্পরসশ্চ যে সর্বাস্তাঃ | ১৪৩১প 

অন্তরীক্ষে যে সকল প্রজ! বাস করেন, তাহার! (প্রায় ) সকলেই গন্ধর্বব ও 

অগ্পরাজাতীয়। তথাহি-_ 

তশ্থিবান্ অন্তবীক্ষে যঃ (বরুণ) | ৫1৮৫ ৫ম 

তত্র সার়ণভাষ্যং__যে। বরুণঃ অস্তরিক্ষে তস্থিবান্। 

যে বরণ (বাত! মন্ত্র সন্তান [015093 পারন্ত বাসী) অন্তরীক্ষে বাস 
করেন। তথাহি--. | 

অন্তরিক্ষম্ত নুভ্যঃ। ৬১১০১ম 

তত্র সায়ণঃ-_অস্তরিক্ষস্ত অন্তরিক্ষলোকত মধ্যমন্থানন্ড সন্বপ্ধিত্যো নৃভাঃ | 

অন্তরীক্ষ জনপদের লোক সকল হইতে । তথাহি__ 
গান্ধর্বস্ট বে পদে । ১৪-২২-১ম 

তত্র সায়ণঃ--তথা চ তাপনীয়-শাখায়াম্ সনাক়ার়তে- যক্ষগন্ধর্বাগ্পরোগণ 

সেবিত নস্তরিক্ষমূ। 

ষক্ষ) গন্বরর্ধ ও অপ্পরোগণের বাসস্থানের নাম অন্তরীক্ষ, উহ! অতি 

স্দ্ী জনপদ | তথাহি মহাভার তম্-_ 

অন্তরি্ষপ্ত বিষয়ে প্রজা! ইব চতুবিধা:। 

ধবসয় শদের অর্থ জনপদ ( বিষয়ঃ স্যাৎ ইন্দ্রিয়ার্থে দেশে জনপদেঘপি 

অমর: ) অস্তরীক্ষ জনপদের ান্ণ, ক্ষত্রিয়ী বৈঠ্য ও শুদ্র, এই চারি প্রকার 

প্রজার হা । ৃ 



ভুবঃ বা অস্তরীক্ষ। | ২২৯ 

২। অন্তরীক্ষ লোকে ষে লোকের বাসস্থান ছিল, তাহ! প্রদর্শিত হইল আমর 
অতঃপর দেখাইব যে উহার মধ্য দিয়া লোক যাতায়াতেরও পথ ছিল। 

তথাছি অথর্ববেদ $-_ 

যে পন্থানেো বহবে। দেবযান। 

অন্তর! গ্যাবাপূথিবী সঞ্চরস্তি। ৪২৪ পৃ।১খ 

স্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং পৃথিবী ব। ভারতবর্ষ, এই মহাজনপদদয়ের 

মধ্যে বহুসংখাক দেবযান পথ আছে। কতটী পথ? উত্তঞ্চ তৎ কৃফযন্ুি__ 
যে চত্বারঃ পথয়ে! দেবযানা অন্তর] ছ্াবাপৃথিবী বিয়স্তি। ৯ ম থ--মহী 

শুঃ সং ১৯* পৃ। বোন্ে--৩৫০পৃ । 
স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে চারিটী দেবযান-পথ বর্মন । এই চারিটা 

পথ কি কি? থুব সম্ভব যেইহার দুইটী পথ অন্তরীক্ষের এক দেশ 

অপোগস্থানমধ্যবস্তী, উহার একটীর নাম «খাইবার পাশ”। অন্তটার নাম 

“বোলান পাশ”। আর একটী পথ হিমালয়তেদী, উহা বদ্রিনারায়ণের 

পথ, এই পথে যুধিষ্ঠির মহা প্রস্থানকরেন ও হরি বা বিষুও এই পথে ভারতবর্ষে 

আগমন করিয়াছলেন, তাই উহার নাম হরিদ্বার। ইহাকে ন্বর্দ্থার”ও 

বলিয়া! থাকে । অন্যটী ছুর্জয়লিঙ্গভেদী। উছ! দারজিলিঙ্গের ভিতর দিয়! 

তিব্বত তাতার হুইয়৷ মঙ্গলিয়া ও উত্তরুকুরু পর্যন্ত গিয়াছে। তথাহি 
খগবেদ £_ 

যেতে পন্থাঃ সবিতুঃ পুর্ধবযাসো। অরেণবঃ সুকৃত। অস্তরিক্ষে। 
তেভি নে1 অস্ত পধিভিঃ সুগেভিঃ, রক্ষা চ নে! অধি চ ক্রহি দেব 

১১৩৫।১ম | 

হে দেব! অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সবিতৃর্দেববিনিশ্থিত যে সকল 

প্রাচীন পথ আছেঃ এ সকল পথ অতি সুন্দররূপে প্রস্তত এবং ধূলিপরিশুন্ত | 

আপনি আমাদিগকে সেই সকল সুগম পথে লইয়! গিয়া রক্ষা! করুন ও 

আমাদিগের যাহাতে হিত হয়, তাহা! বলুন । 

অতঞব যে অস্তরীক্ষের ভিত৭ দিয়া দেব,দানব ও মানবগণের যাতায়াতের 

পথ ছিল, সে অস্তরীক্ষ শূগ্ত গগন নহে। এ পথে বে মানুষ যাতায়াত করিত, 



২৩০ ' ঘানবের আদি জন্মভূমি । 

তাহার প্রমাণ কই? প্রমাণ অসংখ্য। যদাহ অধর্ববেদং-_- 
ইন্দ্র মহং বণিক্গং চোঁদয়ামি, হুদননরাতিং পরিপদ্থিনং মৃগমূ॥ ৪২৩ পৃ।১খ 

বথ। ক্রীত্বা ধন মাহরাণি॥ ৪২৪ পৃ। এ 

আমি দেবযানপথে ইন্জের নিকট বাণিজাদ্রবা সহ বণিক পাঠাইব 

তিনি এ বিষয়ে আমাদের অগ্রণী প্রভু হউন। তিনি পথের দস্যু ও তস্করাদি 

শত্রু এবং বাস্তলুকাদি হংআ অন্ত নিরাকৃত করিয় পথ স্থগম করিয়া দিন্। 

যাহাতে আমর শ্বর্গে ক্রযবিক্রয়দ্বারা কিছু ধনলাভ করিতে পারি। তথাহি 

অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপা অবচাকশৎ মুনি দেবস্ত দেবন্ 

সৌক্কত্যায় সথ! হিতঃ। ৪1 ১৩৬। ৯ম 

তত্র সায়ণভাষং .....মুনিং অন্ত। খে দ্রষ্টা বুষাণক খধি বাতরূপতাং 
হুর্ধ্যাত্মতাং বা তত্তদুপ1সনয়। প্রাপ্ত; সন্ অন্তরিক্ষেণ আকাশেন পতি গঙ্ছতি । 

কিং কুব'ন্? বিশ্ব। বিশ্বানি সর্বাণি রূপাণি ব্ুপ্যমাণানি পদার্থজাতানি 

অবচাকশৎ অভিপগ্ঠন্ স্বতেজন! দর্শয়ন্, তথ| দেবন্ত দেবম্ত সর্বস্তাপি দেবস্য 

সথা সখিভূতঃ, অতএব সৌকৃত্যায় সু, দেবানাং উদ্দিশ্ত ক্রিয়মাণং যাগাত্মকং 
কন্ম সুকুতং তন্ত ভাবায় সম্যক অন্ধুষ্ঠাপনায় ছিতে। নিছিতঃ স্থাপিতে। ভবতি ।৪ 

দত্তক্ঞান্নবাদ--ধিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উডচীন হইতে পারেন, 

সকল বস্ত দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের 

প্রিয় বন্ধু । সংকর্ষের জন্যই তিনি জীবিত আছেন। 

এই ভাষ্য ও অন্থবাদ উভয়ই ভ্রষ্ট, অন্তবীক্ষ গগন , শূন্য) নহে 

খবিরা বায়ুরূপে ব! হূর্যা্ূপেও উহা দিয়া গমন করিতেন না। ফলতঃ 

ইহ। নরনাবীগণের গন্তব্য ভৌম পথ। 

প্রকৃতভার্থবা হিনী'.'..'মুনিঃ স্থিরধীঃ (স্থিরধী মুনি রচ্যতে ) ধৈধ্যশালী 
দেবস্ত দেবন্ত দেবানাং হিতঃ হিতকারী সখা বামনবিষুখঃ দ্রেবানাং সৌকৃত্যায় 

সৌকর্ষ্যার় বিশ্ব! নানাবিধানি রূপ! রূপাণি অন্তরীক্ষন্য প্রান্কতিকশোতভাদা নি 

অবচাকশৎ সংপশ্তন অন্তরিক্ষেণ অন্তরীক্ষমধ্যবর্ভিনা। দ্রেবযানপথেন সুর 

বয্ম'না পততি স্বর্গং গচ্ছতি স্বপ্না ভারতবর্ষ মাগচ্ছতি চ ইত্যর্থ:।৪ 
দেবগণের হিতৈথী বন্ধু স্থিরবুদ্ধি বামন বিষ দেবগণের কাধ্যসৌকথ্যার্থ 



উুবঃ ৰ] অগ্তবীক্ষ | ২৩১ 

অস্তরীক্ষের এক দেশ অপোগস্থানের নানা প্রকার প্রাকৃতিক শোভ| দেখিতে 

দেখিতে অন্তরীক্ষের পথে গমন করেন। তথাহি-_ 
অন্তরীক্ষেণ পতথো! রোদসী। ৬।:*।৮ম 

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোষর1 অন্থরীক্ষের ভিতর দিয়া শবর্শ ও 

ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়া থাক। তথাছি-- 

বাং রথঃ সমুদ্রে অশ্বিন ঈয়তে। ১৮। ৩০1 ১ 
তত্র সায়ণঃ--হে অশ্িন। অশ্থিনৌ বাং রথঃ সমুদ্রে অন্তরীক্ষে ঈয়তে 

গচ্ছতি। 

অধুক্ত হর এতশং পবমানে! মনে। অধি অন্তরিক্ষেণ যাতবে। ৮। ৬৩। ঈম্ 

বৈবন্বত মন্থ অন্তরীক্ষের ভিতর দিক! ভারতে আপিবেন, এক্গন্ত বিশুদ্ধ 

চেতাঃ হ্রদের তাহাকে একটী অশ্ব প্রদান করেন। 

অতএব যে অন্তরীক্ষ একটী লোক, যেখানে বহু শ্লোকের বসবাস, যাহার 

ভিতর দিয়া বাতায়াতের পথ ছিল, উহ1 গগন বা! শূশ্ত হইতে পারে না ? 
কেন? বিযানসাহায্যেও ত লোকে গগনমার্গে গদন করিতে পারেন ? 

ই! তাহা পারিতেন ও পাত্রেন, কিন্তু শূন্য দিয়/এতশ” বা অশ্ব গমন করিতে 

পারে।না। উহ! কেন কল্িত অশ্ব হউক না? না তাহ নহে । কেন ন! অন্তরী- 

ক্ষের ভিতব্ন দিয়া বে উত্তালতরঙ্গময়ী তরল! নদী গ্রধাহিত হুইত। তাহাও বিষুঃ 
পুরাণে দেখা যায়। যথা-_ 

পূর্বেণ শৈলাৎ সীত। তু শৈলং যাতান্তরিক্ষগা । 
ততশ্চ পূর্বববর্ষেণ ভদ্রাশ্েনৈতি সাগরমূ ॥ ৩৩২৩২ অংশ 

সীত| নদী (বর্তমান ইয়াং শিকিয়াং ) পশ্চিম দিকের পর্বত হইতে পুর্বব- 
বাহিনী হইয়া অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া অন্য পর্বত অতিক্রমপুর্বক ত্দ্রা্থ 
বর্ষ বা চীনদেশের ভিতর দিয়া চীন সমুদ্রে পতিত হয়। 

অতএব এ অন্তরীক্ষ শুন্য গগন হইতে পারে না। সায়ণও স্বকীয় 

'ভাষ্যে বলিয়াছেন_ , 

অন্তরিক্ষে_-ছবাপৃথিবো। মধ্যবর্তিলোকে 1 ১৬৭ পু ১ম খণ্ড অধর্বাবেদ । 

অন্তরিক্ষেগ-_-গাবাপৃথিব্যোম ধ্যিবতিলোকেন (৬২৪ পু &)। 



২৩২ মানবের আদি জন্মভূমি 

অস্তরীক্ষ, গ্ভাবাপৃথিবীর মধ্যবন্তি লোক, তদ্দার।। তথাহি-_অস্তরীঙ্গে 
গন্ধরবাদ্দিভিঃ সেবিতে মধ্যমলোকে। ্ ।৯। ৮ম 

যে স্থানে গঞ্ধর্বপ্রভৃতি জাতির বসবাস, সেই স্থানের নাম অস্তরীক্ষ। উহা! 
মধ্যম লোক । মধ্যম লোক কি? 

ভৃভু বিঃ স্ব: 
এই ভ্রিলোকীর মধ্যে "তুবঃ* বা অন্তরীক্ষ মধ্যম লোক । তথাছি-__ 

অ! যাতম্ অস্তরিক্ষাৎ ৩/৮৮ম। 

তত্র সায়ণ: অন্তরিক্ষাৎ অন্তর! ক্ষাস্থাৎ মধামাৎ লোঁকাৎ । 

যাহা অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে ক্ষান্ত হইয়াছে, উহার নাম অন্তরীক্ষ, উহা! মধ্যম 
: লোক। | 

ইহ! যাস্ককৃত বুাপত্্যার্থের অন্থবাদ। অভিপ্রায়, হয ও পুথিবীর মধ্যে 

যাহা বিগ্ধমান, সেই শৃন্তই অন্তত্রীক্ষ, পরস্ত খবিগণ সে অর্থে উহ! বুাৎপাদিত 
বা প্রযুক্ত করেন নাই। শুন্তও কি একটা লোক হয়? ফলতঃ-_- 

গ্যাবাপৃথিব্যোঃ দ্বর্গভাঞ্কতবর্ষয়োঃ 

অন্তমধ্ো ঈক্ষাতে দৃশ্ঠতে ইতি “অন্ত ীক্ষং” 

বাহ। স্বর্গ (মঙ্গলিয়! )ও পৃথিবীর (ভারতবর্ষের ) মধ্যে দৃষ্ট হয়, উহার 
নাম অন্তরুক্ষ । 

কেন? ভারতবর্ষ ও মঙ্গলিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে ত কিল্পুরুষবর্ষ (তিব্বত ) 
ও হরিবর্ষই (ভাতার ) বিদ্যমান? উক্ত তিব্বত ও তাতারই কেন? অস্তরীক্ষ 

হউক না 

ইা তা ঠিক, কিন্ত বখন স্বঃ ( প্ো) ও ভূঃ ( পৃথিবী) বা ভারতবর্ষের জন্ম হয়, 
"তখন তিব্বত ও তাতার সাগরগর্ভে ছিল। অন্ুরীক্ষ বা তুরুক্, পারস্ত ও 
অপোগস্থানের উৎপত্তির সময়েও তিব্বত ও তাতার মাথা তোল। দিয়াছিল 
না/কাজেই তিব্বত ও তাতারের পুর্বে উৎপন্ন তুবলে কই অন্তরীক্ষ নাম ধারণ 
করে। 

'আচ্ছ| তৰে বিষুপুরাণ তিব্বতকে অন্তরীক্ষ বলিলেন কেন? সীতাগাৎ 

অন্থবিক্ষগ1? সী নদী তু, পরল ও আকফগাপীন্থানবাহিনী নে? 



ভুবঃ ৰা অন্তরীক্ষ । ২৩৩ 

এ অতি সত্য কথা। তিববত, তাতার ও মঞ্গলিয়া বা আকাশ অন্তরীক্ষ 
নহে। কিন্ত যখন দ্বিবের নামও স্বর্গ ব! স্বঃ হয়, ও স্বঃ বা ঘোর নাম *পিতা” 
(550)97 190 ) হইয়াছিল, তখন কতকগুলি ভ্রান্ত খাবি গ্যে। ও দ্িবকে এক 
ভাবিয়৷ দ্বিব (সাইবেরিয়! ) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী- 

তিব্বত (কিংপুরুষবর্ষ ),তাতার ( হব্িবর্ধ) ও মঙ্গলিয়া (ইললাবৃত বর্ষ ) 
এই ব্রিনাককেই অন্তরীক্ষ ঠাহরিয়া বসেন। তাই খগবেদ কিন্পুরুষবর্ধবাসী 

বন্থুগণকে “অন্তরিক্ষলৎ্” ও বিষুপুরাণ, সীতা নদীকে “অন্তরিক্ষগা” 

বলিম্াা সংস্চিত করেন। ততৎপুর তত্বজের! বাধা হইয়। ত্রিনাককে পদ্িব্যং” 

নভঃ” অর্থাৎ “্বগীন্ত অন্তরীক্ষ” ও প্যধাস্থান” বলিতে আবুস্ত করেন। 
কিন্তু পৌব্রণিকগণ ও কাব্যকোবকারের। শৃন্তকেই নতঃ, ব্যোম, আকাশ 

ও অন্তশ্রীক্ষ ভাপিরা নসিয়াছেনত কিন্তু উহ! প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

পরন্ধ নতঃ, অন্তরীক্ষ ও ভুবলেশিক এক, এবং তুরুকষ, পারন্ত, অপোগস্থানই 
সেঈ অস্থরীক্ষ না মপাম পোক। 

কিন্তু “নত?” শন্দ ত নিথকটুতে অন্তরীক্ষপধ্যায়ে গৃহীত হয় নাই? নিট 

ত পৃশ্নিশব্দকেও উক্ত প্রকরণে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ বহছ্য়াছেন ? ফলতঃ 

ভ: ও পুশ্রি, এই উভয় শব্দই অন্তরীক্ষবাচী । 

তবে আশ্চধ্য এই ঘষে সায়ণের একজন শিষ্য ভিন্ন আর কেহই 

পুপ্রির প্ররুতার্থ ষে অন্তরীক্ষ, তাহ! জানিতে পারেন নাই। দয়ানন্দ উহার 
অনুবর্তন করিয়।ও অন্তরীক্ষকে শুন্ত বলিন্নাছেন। আমরা সার়ণের ভমগ্রদ 

শর্ার্থ এখানে পৃশ্রিশব্ের কতিপয় সায়পব্যাখা উদ্ধত করিৰ। যথ।__ 
১। মরুতঃ পৃশ্নিমাতর1 ১০1 ২৩। ১ম 1 তজ্জ সায়ণ:......পুশ্সেন বনাব্খ- 

যুক্তায়।: ভূষেঃ পুত্রাঃ়। মক্দ্গণ ইন্দ্র-সৈনিক, পুথি ভীহাদের মাতভুমি, 

নানা বর্ণ বশিষ্ট ভূমির নাম পৃশ্রি। তথাহি-_ 

২। পৃণ্রিমাতরো যতাসঃ। ৪1৩৮ ৯ম । তত্র সায়ণ:..-হে পৃশিনামক 

ধেনুপুক্রা মরতঃ ৷ হে পৃথিনামক ধেনুর পুত্র মরুদ্গণ। তথাহি-_ 

৩। মরুতঃ পুশ্লিমতরঃ | «1৮৯ । ১ম । তত্র সায়ণ......-পৃশ্নিনানাব্ণ। 

গো; লা নেষাম। নানানর্ণবিশিষ্ট গোই মাহা যাহাদিশ্েব। 



২৩৪ মানবের আদি জঞ্হুমি। 

তথাহি-- 
৪। যাভিঃ পুশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবৎ। ৭1 ১১২। ১ম। এখানে সায় 

“পৃথ্রি” ( পুরুকুতৎসের বিশেষণ ) শব্ষের কোনও বাখ্যাই করেন নাই। 
কেন? স্ুগমং |! 

৫। ধেনুধ্চ পৃশ্নিং। ৩। ১৬০ | ১ম | তত্র সায়ণ:......পৃশিং শুরুব্ণাং ধেন্গুং 

শ্রীণস্বিত্রীং ভূমিমূ। পুথি শুক্রবর্ণা ধেন্ধু ও প্রীণয়িত্রী ভূমি !! 
৬ পৃল্লেঃ মাতুঃ পদে পরমে। ১০। ৫। ৪ম। তত্র সারণ:.........পৃশ্বে 

গেণ মাঁতুঃ পরমে পদ্দে। পৃশ্নি গে মাতার উৎকৃষ্ট স্থানে । তথাহি-- 

৭। পৃশ্নিং বোচন্ত মাতরং।১৬1৫২৫ম 

তত্র সায়ণঃ--তে পৃশিং দ্দেবতাং পমিবণাং গাং বা মাতরং বোঁচন্ত অক্রবন্ 

তাহারা পৃশ্রিকে মাতা বলেন। পূশ্ি ছার্দেবত। বা পুশ্রিবর্ণ। গাভী !! 

৮। অধি সানু পৃশেই। ৪1৩।৬ম। তত্র সাক্প:-_-পৃথেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেই | 

পৃনিশষের অর্থ নানাবর্ণা ভূমি। তথ।হি-_ 
৯। পুশ্নয। ছুপ্ধং সকুৎ পয়্ঃ1২২।৪৮।৬ম। তগ্র সায়ণ:......পৃশ্রযাঃ মরুতা: 

মাতুর্গোঃ। পুথি মরুৎদিগের মাতা গো, তাহার । তথাহি-- 
১০ 1'আয়ং গোঃ পৃশি রক্রমীৎ 1১1১৮৯।১০ম | ভত্র সায়ণ:- পৃথিঃ প্রাপ্তবর্ণঃ 

প্রাপ্ততেজাঃ অয়ং নুর্যঃ। এই পে প্রাপ্ততেজাঃ স্থবা, ইহার নাম 
পৃথ্ি। 

এই দশটী উদাহরণদ্বার! জান! ধায়, এই দশটা ব্যাথ্যাই স্বতগগ স্বতন্ত্র দশজন 
লোকের । অথচ ইস্ঠার! একজনও পৃশ্লি শকের প্ররূত অর্থ অবগত ছিলেন না, 

ইহারা নিঘণ্ট,র অর্থও পছন্দ করেন নাই। স্বয়ং যাস্কও পৃথ্রি শব্দের প্রক্কতার্থ 

জানিতেন না। . তিনি ধলিতেছেন যে--পুষশ্বিগর্ভী প্রাষ্টবর্ণগর্ভী আপ ইতি ব। 

(২৭৬পু ২য় ভাগ )প্প্রাইবণশি51” শঙ্দেব অর্থ কিঃ তাহ যাক্কষই জানিতেন। 

তবে তিনি যে ““আপঃ” ইাত বা, বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যেন পুরি 

অন্তরীদ্ষ €( আপ: ১ তিনি এরূপও ধনে করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে 

তিনি “পৃনিঃ- আপ” এরূপ না! বলিয়া "পৃশ্রিগর্ভী আপঃ” এরূপ বলিবেন 

কেন? মাহাহছউক একমার একক্দন সারণশিম্যই এই পুর শন্দের প্রকতার্থ 

০বোপে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
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১১। ছুদুহে পৃশ্লিকধঃ | ১। ৬* | ৬ম। তত্র লাপ়ণশিষাবিশেষঃ-- 

“গৃশ্নিরস্তরিক্ষং*, অগ্তুরীক্ষই পৃশ্নি। কিন্তু অন্তেরা যন জানেন যে অন্তরীক্ষ 

মেঘ-বামু ও পক্ষিপ্রভৃতির সঞ্চরণস্থান গগন, তখন তাহার কেমন করিয়া 

পৃশ্িকে জনপদ অন্তরীক্ষ বলিবেন £ কাজেই এক এক জনে এক এক মিথ্যা 

ব্যাখ্য করিয়৷ রেহাই লইয়াছেন। 

যাহা হউক অন্তরীক্ষ যে শুন্য গঞ্ণন নহে, তাহা বোধ হয় আর কাহারও 
বুঝিতে দ্বিধা হইবে না। এই ভারতবর্ষহইতে মাতৃমন্থনন্দন বরুণ (0015083) 

ভ্যতান ও বায়ুপ্রভৃতি এবং বৃত্র,বল ও পণিনামক অন্থুরগণ এবং বর্ম বা মঙ্গলিয়া 

হইতে দেবমস্গব্যগণ অন্তরীক্ষে বাইয়া যে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, অহা! আমর! 
যথাসময়ে ষথাস্থানে দেখাইব। সম্প্রতি নভও ঘেশুগ্ত নহে, পরস্ত জনপদ, 

তাহ! দেখাইব। বিষুণপুরাণ বলিতেছেন যে-_ 

মৈজ্ধের উবাচ 

কথিতং ভূতলং ব্রদধন্ মমৈতদখিলং স্ব । 
তুবলেকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতৃমিচ্ছাম্যহং স্বুনে ॥ ১ 

পরাশর উবাচ । 

রবিচন্ত্রমসো! ধাবৎ মরুখৈরবতান্ততে । . 
সসফুদ্রসরিচ্ছৈল। তাবতী পৃথিবী স্থৃত। ॥ ৩ 

যাবৎ্প্রমাণ। পৃথিবী বিস্তাবপরিমণ্ডলাৎ। 

নভভ্ভাবতপ্রমাণং বৈ ব্যাসমগুলতে। দ্বিঙ্গ ॥ ৪ । ৭অ--২ অংশ 

তত্র শ্রীধরস্বামী-নতে। ভুবলোকাখ্যং। গ্যাবাপৃথিব্যো লেক! 
লোকপরিছিন্নয়োরস্তরালবর্তা ভুবলে?ক:। 

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনে! আপনি আমার নিকট ভূতলের 
কথ! বলিয়াছেন, এখন ভূবলেকপ্রসভৃতির কথাও বলুন। পরাশর বলিলেন যে, 

হেমুনে! যে পর্য্যন্ত স্থান চন্দ্র ও সুর্যের কিরণদ্বারা আলোকিত হয়? তং 

সমুদায় স্থানের নাম “পৃথিবী” । উহ! সমুদ্র, নদ, নদী এবং পর্বতভূরিষ্ঠা। আর 
বিস্তার ও পরিধিতে পৃথিবীর ষে ভূমি- ০৪ ব্যাস ও রিনি নভের 

পরিমাণও তৎপরিমিত। 

এই নভেরই নামান্তর ছুবলেক ব! অন্তরীক্ষ উহা! আদি বস স্বে! ও 



২৩৬ মানবের আদিজন্মূমি 1 

পৃর্ধিবীর (ভারতবর্ষের ) মধাৰত্তী। অমর পৌরাঁণিকভ্রমবশ ও: উহাকে 
গগন বা খং (শ্হি) বলিতেছেন ।( নভোহস্তরীক্ষং গগনং--ইতামরঃ)। 

পরমার্থতঃ এখানে “ভূতল” ও “পৃথিবী” শব্দ একমাত্র ভারতবর্ষের 

অববোধক, আর “নতঃ শব ভুবলেণকার্থবাচী। কিন্তু পুবাণকর্ত। তাহ! 

সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছেন, 

“চক্র ও শুধ্যের আলোকে ষে পর্যান্ত স্বান আলোকিত হয়, 

উহার নাম পুথথিবী” 

স্থতরাং ইহা। €ভৃমগ্ুলশ (011) ভিন্ন অর কি হইতে পানে? কিন্ত 

তিনি পরে যে পৃথিবীশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা! ভারতবধ ভিন্ন ভূমগুল 

বাচী নহে এবং হইতে পারে না। আর তান বে বলিয়াছেন দে 

“পৃথিবীরও ভূমিপরিম।ণ (4১107) বত, নন্ডেরও ভূমিপবিষাণ তত ।” 

তাহাতেই বেশ জানা যাইতেছে যে “ভূবলেক” বা "নতঃ” অনস্ত গগন 

নহে, পরন্ত সীমাবদ্ধ কোনও সাস্ত জনপদ্দ । অনস্ত গগনের ব্যাস ও পরিধি 

থাকিতে পারে না ও নাই। অপার আট লান্টিকের পার বাহির হইয়াছে, কিন্তু 
অনস্ত ও অসীম গগনের পার নাই ও পাওয়াও যাইবে ন!। 

অতএব পুরাণের মতেও নভঃ বা ভুবলেণিক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, শৃন্ত গগন 

নহে। আচ্ছ। তবে কেন বিষুণপুরাণ পরক্ষণেই বলিলেন যে__ 

পাদগম্যং তু যৎ কিঞ্চিৎ ব্তপ্তি পৃথিবীময়ং । 

স ভূলোোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্য ময়োদিতঃ- 
ভুমিস্থ্য্যান্জরং যন্ত, পিদ্ধাদিমুনিসেবিতং 

ভূবলেণকস্ত সোহপুযুক্তে। দ্বিভীয়োদুনিস নম ॥১৭ ৭অ--২অংশ 
হে মুনিসত্তম ! এই পুথথিবাতে:যষে কোনও বন্ত পাদগম্য, উহার নাম 

“ভূলেণক*-_আমি পুর্বেই ইহার বিস্তার বলিয়াছি; আর ষে নমূদায় স্থান 

পৃথিবী ও ন্র্ষ্যের মধ্যবর্তী এবং সিদ্ধপ্রভৃতি খবিগণনিষেধিত, উহার নামই 

ভুবলে ক ব! অন্তরীঞ্, উহ। দ্বিতীয় লোক। 

হতরাং 'এ ভুবলেশক বা অন্ত্রীক্ষ শুন্ধ গগন ন! হইয়। কি প্রকারে ভুবন 

ঘা জনপদইতে পারে ? পৃথিবী ও দিবাকরের মধো ত কেবল শৃন্তই বিরাজমান ? 

ইছ। সম্পূর্ণই সত্য । কিছু পুরাণপ্রণেতা। যেমন ভ্রমবশতঃ পাদগম্য বসকে 
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*পৃথিবী” বলিয়াছেন ( বস্ততঃ এ পৃথিবী ভারতবর্ধ), তদ্রপ তাঁহার লেখনীহইতে 
একটী সত্য কথাও যাহির হইয়া গিয়াছে। 

*ভুবলেণিক"_সিদ্ধা্দি মুনিসেবিত” 

বন্দসহিষু ভূচর মুনিখবির1 মনুষ্য ভিন্ন শ্রেন বা শকুন নহেন। চ্থতরাং 

তাহাদিগের অধিষ্ঠান ভুবলেক, জনপদ ভিন্ন শুন্য হইতে পাবে না। আর 
এই সুর্য্যওঃজড় সূর্য্য ব৷ দিবাকর নহেঃপরুস্ত অদ্িতিনন্দন শৃর্যয, তিনি সামবেদৈর 

মন্ত্রসমাহর্তা ও সাবর্ণিমস্থুর পিতা এবং সাবর্শিগোত্রীয় লোকদিগের পূর্ব 
পিতামহ, আর এই ভূমিশবও একমাত্র ভারতবর্ধাবধোক । 

দেকি কথ? একদিকে ভারতবর্ষ, আর অন্য দিকে সাবণির পিত। 

দেবতা হুর; এর্ূপে কি কেহ কোনও ভুূবনের সীম। নির্দেশ করিয়া থাকেন ? 

হ1 এন্প বলার রীতি ও প্রথ। নাই সত্য, কিন্তু এই সূর্ধযশবের লাক্ষণিক অর্থ-- 

"ছ্র্ধযাধিকত আদি স্বর্গ স্কো বা স্বর্গলোক”। 

পূর্ববকালে বৈদিক যুগে খবিরা সব্বন্ধী ও সম্বন্ধে প্রথম। বিভক্তি দিয়! বাক্য 
বচন! করিতেন । যেমন-_ 

সংবৎসরে। বৈ প্রজাপতি, অহোরাত্রে। বৈ প্রজাপতিঃ, 

আদ্দিত্যোন্টৌর্ভবতি ৷ পৃশ্নি রাদিত্যো ভবতি। 

ইহাদের অর্থ ইহাই ষে প্রজাপতি চন্দ্রের সংবৎসর ; পৃশ্নি বা দ্রব্য নতঃ 
অদ্দিতিনন্দন হৃর্ষেযর ; প্রঙ্জাপতি সুর্যের অহঃ ও রাত্রি জনপদ এবং অদ্দিতি 

নন্দন আদিত্য সুর্ষেযর স্কে। বা আদি স্বর্গ জনপদ । কেনন। আদি স্বর্গ গোতে-- 

ইন্ট্ের হ্যায়--- 

চন্দ্র, হুর্যা, যম ও শিবপ্রভৃতিও 

পালাক্রমে আধিপত্য (ইন্ত্রত্ব) করিয়াছেন। তাই বিষ্ুপুরাণ এখানে 
সেইস্কে বা “তিত্রে। গ্ভাবাঃ"কে (তিব্বত তাতান ও মঙ্গলিয়াকে ) “সূর্য্য 

বলিয়াছেন | শ্রুতিও বলিতেছেন যে_ 

“দ্রেবানাং হি এতৎ পরমং জনিজ্রং ষৎ সৃরধ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ1১1৫৬|১০ম ভাষ্য 

দেবতাদ্দিগের যে পরম পবিত্র জন্মভূমি, উহাই সূর্য্য অর্থাৎ হুধ্যের 

শ।দনাধীন স্থান ( ছে! বা আবি স্বর্গ )। 
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যাহা হউক আমর! এ পর্যন্ত বাহ! যাহ! বলিলাম, আশ! করি তৎপাঠে 

চক্ষুষ্মান্ হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান পাঠকগণ তাহাতে ইহাই মানিয়। লইতে বাধ্য 
হইবেন যে অন্তরীক্ষ বা ভূবলেক শুন্য নছে, পরন্ত উহ! দেবমন্ুষ্যযক্ষগন্ধররবাদি- 
নিষেধষিত একটী মহাঙ্মনপদ, যাহা স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী । 

অন্তরীক্ষ বর্তমান্ “কান স্থান ! 

অন্তবীক্ষ বাঁ ভুবলেক ষেন শুন্ত গগন নহে, পরন্ত উহা কোনও 
মহাজনপদ | কেন ন বেদের বনু মন্ত্রেই-_ 

উরু অন্তরিক্ষং 

এরপ বাকা প্রযুক্ত দেখ! যায়। কিন্তু সে মহাজনপদ বর্তমান 

মানচিত্রের মধ্যে কোন্ মহাদেন? 

আমর ভৌধকাণ্ডে দেখাইয়াছি মে, এঅন্থত্রীক্ষ”ও পুবাণের “কেতুমাল বর্ষ” 

অতিন্। আমর এই পশুকে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি ও করিব মে_- 

ঘ্ো--মক্গলিয়া, তিত্রো ছ1ৰ:--তিরনাক (তিব্বত, তাতার, মঙগপিয়। )। 

পূর্থিবী--ভারতবর্ষ | সুতরাং গ্যাবাপৃথিবী বা স্বপেণক ও ভারতবর্ষের 
মধ্যবর্তী স্থান তুরুফ, পারন্ত ও আফগানীস্থানই (অপোগ স্থান) কেতুমালবর্ষ বা 

অন্তরীক্ষ। পুরাণে ননবর্ের ষে অবস্থান বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহাতেই জান। 

যায় যে--সগ্তভুবন ও নববর্ষ এক-_ 

১। ভারতব্ষ ভূঃ বা ভূলে ক, 

২। কেতুমালবর্ধ ভুবলোক (অস্তরীক্ষ) ব। তুরুদ্ব-পারস্তা' 
পোগস্থান। 

৩। কিম্পুরুষবর্য তিববত । 

৪। ভরিবর্ষ তাতার .গ্বঃ বা ল্লেোক 

৫। ইলাবৃতবর্ষ অঙ্গলিয়া ) 

৬। বুম্যকবর্ষ মহগেণক (দঃ সাইবিরিয়। ) 

। হিরপ্যবর্ষ . তপোলোক (মধ্য সাইবিরিয়। ) 

৮। উত্তরকুরুবর্ সত্য বা ব্রন্দলোক (উত্তর সাইবিরিয়! ) 
৯। ভদ্রাশ্ববর্ষ জনলোক (চীন )। 

(যাহা ছ1প হইতেছে) “ভৌমক1৩৮ পাঠে সকলে ইহার বিস্তৃত 
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বিবরণ জানিতে পারিবেন। আমাদিগের এই সিদ্ধান্তে কাহারও সন্দেহ 

করিবার কোনও কারণ নাই, ইহা! প্রমাণসিদ্ধ স্বীকৃত সত্য। 

অতঃপর আমরা! তুরুষ্, পারস্ত ও আফগানিস্থানই যে অস্তরীক্ষ, ইহার 

ভৌগোলিক প্রমাণ দিব ।-_-তৈত্তিরায় ব্রা্ছণ বলিয়ঠ গিয়াছেন যে-- 

আন্তরিক্ষাশ্চ যাঃ প্রজা গন্ধররবাগ্মরসশ্চ যে সর্বাস্তাঃ। ১৪৩১ পৃ 

অন্তরীক্ষে যে সকল প্রঙ্গা বাস করেন, তাহারা জাতিতে গন্ধ 

ও অপ্সরা প্রভৃতি । তথাহি অথর্ববেদঃ__ 

যে অন্তরিক্ষে যে চ দিবি পৃথিব্যাং যে চ মানবাঃ। ১৮৭ পৃ ৩খণ্ড 

অন্তবীক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী বা ভারভবর্মে যে সকল মনুষ্য বাদ করেন। তথাহি 

ধাগ বেদঃ-- 

সমু্রিয়া অদ্দরসঃ 1৩।৭৮।৯ম 

অগ্দরোগণ সমুদ্র ব| অন্তরীক্ষবাসী ।সনুদ্র-_অন্তরীক্ষ, নিঘ ১৯৭ৃ)। তথা হি-_- 

শ্রহথ! সেনাপতিং প্রাপ্ত ভঙনভং কেকয়াধিপঃ1১ 

স নিধযৌ জনৌঘেন মহত। কেকয়াধিপঃ। 

ত্বরমাণে! হভিচক্রাম গন্ধববাম্ কেকরাধিপ: &২ 

ভরতশ্চ বুধাজিচ্চ সমেতো লবুনিক্রমৌ | 

গন্ধর্বনগরং প্রাপ্টো সবলো। সপদা হ্থগে। ॥৩ 
তত; সমভব্হ যুদ্ধং তুষুলং মোমহমণম্। 

সপ্তরাত্রং যহ।ভীমং ন চানাতরয়োকজয়ঃ 1৫ 

হতেষু তেষু সর্তেমু ভরতঃ কে করীম্ব ততঃ | 
নিবেশয়ামাস তদ্ব। সমৃদ্ধে থে পুবোখনে 0১০ 

তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুক্ষণং পুক্ষপাণতে। 

গন্ধবর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥১১ 

রামায়ণ-_উত্তরকাগ্ড। ১”১ সর্গ | 

কেকয়াধিপ যুধাদিৎ সেনাপতি তরত আপিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তিনি 

বন লোক সহ নির্গত হইয়া অতি দ্রুত গন্ধব্বদিগের দেশে উপনীত 

হইক্সেন। এইরূপে যুধ্ধাজিৎ ও ভরত সসৈন্তে উপস্থি হইলে গন্ধব্বদিগের 

লহিত সানদিন পাত লাগি পর্যান্ত ঘোরতব দুধ হইল। কাহাত্রই হার জিত 
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ঠিক হইল না। অনম্ভর গন্ধবে্বের! নিহত হইলে কেকয়ীতনয় ভরত গন্ধর্ব- 
দিগের দেশ গান্ধার জনপদে আপনার পুত্র তক্ষ ও পুক্করের নামে ছুইটী 
প্রসিদ্ধ নগর স্থাপন করিয়] উহাদ্দিগকে তত্তদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিলেন । 

সেই তক্ষশিলাই বর্তমান “টটাকৃছিল!” ও পুরাবতীই বর্তমান “পেশোয়ার” 

নগর। এসময়ে সপ্তসিন্ধু পর্যন্ত কাবুলের অন্তর্গত ছিল। যাহ! হউক গ্ান্ধার 

দেশ যখন আফগানিস্থানে, উহ। যখন গন্ধব্বদিগের দেশ, তখন গন্ধর্বদিগের 

দেশ উত্ত আফগানিস্থান যে অন্তরীক্ষের এক দেশ, তাহা সগ্রমাণ হইল। 

অতঃপর তুরুফ ও পারস্যও যে অন্তরীক্ষের একৈকদেশ, তাহা আমর। বরুণ 

বৃক্্রাদ্ির অন্তবীক্ষে গমনগ্রকরণে দেখাইব। 

সগ্ুদশাধ্যায়। 

স্বঃ ব| স্বলেোোক। 

“ডুভূবি: স্ব” লইয়। ঝ্িভুবন। তন্মধো ভূঃ ও ভুবলোকের কথ! বল! 

হইয়াছে, সমপ্রতি পঃ বা স্বলেণকেব কথা বলা যাইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে বে “মানবের আদি জন্মভূমি” বিষয়ক গস্থে আবার 

এব্বগি ও “নরকের” কথ! কেন? ও সব তু পারলোৌকিক ব্যাপার ? ন। 

তাহা নহে উক্ত “্ব:"ই আমাদিগের জগতের সকল নরনারীর আদি 

জন্মভূমি বা আদি পিতৃগৃহ, তথাহইচেই শ্বেত, কৃষ্ণ, আধ্য- অনার্য, সকগ 

লোক পৃথিবীর চারিদিকে বাইয়। ছড়াইয়। পড়িয়াছিলেন। ম্থতরাং উক্ত স্বর্গ 
নরকের কথাই), বিশেষ করিয়! বলিতে হইবে। 

ফলতঃ পারলৌকিক স্বর্গ ও পারলোকিক নরকের কথ, হিন্দুশান্ত্রে দেখ 
যায় ন। বে সকল স্বর্গনরকে ঈন্দ্রাদি দেবগণ ও দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, 

উহ্বার একটী স্থানও চৌম ভিন্ন পারলৌকিক নহে । উক্তঞ্চ শ্রীমতা ভাস্কর" 

টাঙোশ - 
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বসস্তি মেরে? সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ, উর্ধে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ | 
মেরুপব্ধতে দেবত1 ও সিদ্ধ খবিগণ বাস করেন, আর দেত্য ও দ্ানবগণ 

ঘাড়বানল্প্রধান নরকে বাস করিরা থাকেন । 

এই স্বর্গ দ্বিবিধ* আদিন্বর্গ ও নৃতন ন্বর্গ। মানবের আদি জন্মভূমি 
দ্যো ব! মঙ্গলিয়া আদি শ্বর্গ এবং ব্রদ্মার দিব বা ছ্যলোক, নৃতন হ্বর্গ। তবে 
কেন অমরাদি দ্যো। ও দিবকে একপধ্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন ? 

সে দোষ কেবল অম্রাদির নহে। অনেক বৈদিক খবি, সমস্ত পুরাণকার 

রামায়ণ, মহাভারত এবং কোধকাব্যকর্তার1ও সেই পোষে দোষী । অমর 

লিখিক়্াছেন যে-- 

স্বরব্যয়ং ঘর্গনাকত্রিদিবঞ্সিদশালয়াঃ স্থুরলোকো। গ্যোদ্দিবৌ ছে স্তিয়। 
গিবে ত্রিপিষ্টপম্থ। 

স্বঃ : শন্যয় ), স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, স্থরলোক, দ্যা. ও দিব 

(স্ত্রীলিঙ্কে ) এবং ত্রিপিষ্টপ (ক্লী ), এই কয়েকটী শব্ধ স্বর্গবাচক। 

হ। এ অতি সত্য কথা, এই কয়েকটা শক বথার্থই স্বর্গলোকবাচী। কিন্ত 

ইহাদ্দিগের মধ্যে স্বঃ, নাক ও দ্যো, একমাত্র আকি স্বর্গবাচী, আর ত্রিদিব, দিব, 

ও ব্রিপিষ্টপ (ত্রিবিষ্টপ,বিটুপ) শব ব্রহ্মার নৃতনন্পশ-৮ক। আর পত্রিদশালর” 
ও “সুবুলোক” শব্দ ছুইটী যে কোনও স্বর্গবাচী অথাৎ সাধারণ । 

ফলতঃ যে প্রকার বৈয়াক রণের1! অদ্াাতন, অনদ)তন (হাস্তন) ও পরোক্ষা, 

অতাতকালের এন (5শটী [বশাক্তকে লাগাম দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেও 

নিরস্কুশ কবির। প্রয়োগবিষয়ে অপব্যবহার করিয়াছেন,তদ্রপ বৈদিক ও লৌকিক 
নিরন্কুশ কবিক্াও গ্যো ও দিখের প্রয়োগবিষন্গে বছ ব্যভিচার ঘটাইক্লাছেন। 

পুঝাণকঙ্া ও কোবকারগণ তদনুসরণকা রী, সুতরাং প্রমাদগ্রস্ত । এমন কি 

অনেক বৈদিক খবি দো ও দিবকে শুন্তগগন বলিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। 
একালের দরানন্দ গ্রভৃতি মনীবিবৃন্দও 

দ্োরাদিত্যো ভবতি 

এই আর্ণতৎ প্রক্কতার্থ বুঝিতে না পারিস হুধাকেই দ্যৌঃ” বলিতে 

সমগ্রাসর । কলতঃ দেযা আদি স্বগ মঙ্গলিয়। ও দিব, ব্রচ্জার নুতন স্বর্গ সাইবিরিয়া। 

ক প্রকারে সমুদ্রগভে ছে। ও পৃথিৰী (দ্যাবাপৃথিবী ) অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষের 
৩১ 
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উৎপত্তি হইয়াছে,তাহা! আমর] বলিয়াছি। অহে! তথাপি পৌরাণিকগণ এহেন 
সমূদ্রগ্ডপ্রভব ভৌম ম্বর্গকে পারশৌকক বলিতে সমুৎক! আর ইহাও 
কম আশ্চর্যের বিবয় নহে যে, নিঘন্ট,কারু তদীয় কোষে গো! বা দিব, শবকে 

্ব্ীপর্য্য।য়ে গ্রহণ করেন নই, অথচ গে! শব দিংসার্থে গ্রহণ করিয়াছেন 

(৪৪পু নিথণ্ট.), আর টাকাকার দেবরাজ বা উহার কোনও শিষ্ট প্ররোগ ও 
দেখাইয়! দিতে পারেন নাই । অবশা তিনি কক্কগুলি দিঝ ও ভ্যুশত্ষ ঘটিত 
মের অধ্যাহ'র করিয়াছেন, কিন্তু গেঃশক ভিস্-ধিভাক্তযোগে “গাভিত। 
ভিত “ছ্যভিঞ হইয়া থাকে নাঁ। [দিন+ ভিস্. হাভি: ভয় বটে, কিন্তু দিব, 
শষ পু-বিভক্তিতে ৮গ্৮ হুগুযার কোনও কারণ নাই।' ছো+স্থক ছেঃ 
হয় বটে । ফলতঃ দেযা ও দিব এক নহে। 

নিঘণ্ট,কার যে কেবল স্বর্গপধ্যায়ে দ্বো ও দিব শব্দের পরিহার করিয়াছেন, 

তাহ] নহে, কিন্তাজলেনি আদি স্বর্শেরি অনধোধক-_ 

আক।*, অথবর (যজ্ঞ), পুবে। বোন ও বিয়ৎ-শব্কে অকারণ অন্তরীন্ষ 
প্ররণে বনাস্ত করিয়াছেন । কেন এপ হইল? তাহা আমরা পুর্ধেই 
বলিদাছি | যছ্" লেকে ভ্রত্বশতত দিব ৩ ছেোোকে এক ভাবিয়। বসিলেন 

ও ভয়েস পথগাঁদ এক বচন জ-বিভিতে কপ বো ই হইয়া থাকে এরূপ 

ঠিখ্য, ধারণ মনে শুন (ঘ১পনলথন শক্ষলেই দিব, ও পৃথিবীকে (যেমন পাণিনি) 
“পাখবতুগি' * ভািজ। উশশদের মধ্য ত ভ্রিনাক বা আদি স্বর্গকে সেই 
ত্য শশ্র ভু. কানিাছলেন | গরিশেষে অন্তেরা এই ভ্রমনিরসনঞ্জন্য 

ত্রিন। ।.. নী দিব, লভ$” বাখিলেন ঃ কে কেহ বা উহাও ঠিক নচে 
জাত; এসকে মধ ভাল বানভে শারস্তুকরিলেন । তাই নিক্ুক্তকার 
ধন্য শুন পন৬৮ (দাসের দেবা), মিদাসানদেততীশ হজিনাকের দেবতা) 
ও ভু পা ভা 1 ভাঙাচবর্ষধামী দেসগডা ) এত সকল শঙ্গের বাবহার 

করিয়াছেন | দ্দপ ভাননণ্ ধার ব[দিহ্র্ম পায়ে 

ইত ২৮ ুতবর্ষ) ও হস 

শবদস্কণ হণ না ক্যা আহাৰ ভ্রম ঘটাইয়াছেন। এবং সকলে 
“অন্তর... ২৮ *শ্যনা”, এ* প্রমাদবশতঃ "আকাশ” ও বেন” শব্দকেও শুন্য 
ঠহুপ্ষিয়। বসিলেন। 
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আকাশশব 

তবে কি আকাশ শবের অর্থ শুন্য নহে? না কখনই নহে। খুব সম্ভব 
জ্ঞানালোঁকের অত্যান্ত প্রকাশবনশতঃ আদি স্বর্গের নাম “আকাশ” হইয়াছিল ? 
উহা শুন্য হইলে আমাদিগের কাশী ও কলিকানাতজবাহিনী প্শীরথীর 

নাম কি প্রকারে বিয়ুদ্গঞ্জা 'ও আঁকাশগছগে হঈচহ পালিত ১ শুন্য দিয়া 

কি কখনও উত্তালতরগময়ী ননী গ্রবাতিত হইতে পারে? 

মন্দাকিনী 'বয়দৃগঞ্গ। 

সবর্ণপী স্ৃবদ।থিকা | অমর 

ফলতঃ এই মাকাশশব্দ আদিম্বর্গ গ্ো'রই নাম।গর, নতুব। বৃহ্দারণাক 

উপনিষৎ ও পত্রাশরসংহিত্তাতে ইহা মানবের “অ।দিজন্মভূমি” বাঁকা বিরৃত 

হইত না। 

তন্ম।দয়ং আক।শ: শ্রয়। অপূর্যান্ত, তাং সঘভবহ, তত! মন্ষগ অনা 

সেই আদি মানব বিট আনান (হাদিস তু) আর, 2 ইশা ও 

হইলে, নন্কয্যগণ উৎপন্ন হইল, তাহাতে তাহা নিগেব ৯৩ উস তির 

হইয়া আকাশ পুর্ণ হঈয়া গেন। তথাহি পাশ 

পত্ণাত সন মা শ' 
দক্ষিণ! দিক ৩খৈবঠ। ৬--৩আ) 

আমাদ্িগের পৃক্তাপতামহগণের ব'সঙ্থানের নাঝ “আকাশ,” উহণ দহ্রিণ 

দিকে (মেরু পর্বতের ) অবস্থিত। 

এগন সকলে ভাবিয়! দেখ, যাহ? শৃন্ত, তাহার ভিওর দিসা নদী প্রবাহত 

হইতে পারে না, যাহা শূন্য, তথায় মন্থুব; গ[কিতে ও বাস করিতে পারে না 

এবং যাহ! অসীম ও অনন্ত গগন, তাহা অমুকের দক্ষিণে বা পুর্বপাশ্চমে, এমন 

কথাও প্রযুক্ত হইয়। থাকে ন।। 

তথাস্ত গ্ে। মঙ্গলিয়াই যেন আকাশ ও স্বর্গ হইল, কিন্তু তাহা হইলে 

তিব্বতের বিষুপদদরঃসম্তত। মন্দাকিনী গঙ্গ1--বিয়দগঙ্গ, আকাশগজণ ও 

দর্ণ দীসংজ্ঞার বিষয়ীতৃত হুইল কেল? 
এ অতি সঙ্গত বিতর্ক,কিন্তু ইস্থাতেও কোন দোঁষ ঘটে নাই,কেন শা যখন 

আদিন্বর্স বা মুখ্য পিতললোক গো?) মনুষো পুপ হইয়া গেল, তিব্বত, জাতারও 
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স্থলে পরিগত হুইল, ভখন গ্যে(র দেবতাখ্য ব্রাহ্মণ ( বেদভ্ঞ) গণ ক্রমে প্রেমে 
আসিয়া তিব্বত ও তাতারে উপনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এখন যেমন 

ভবানীপুরের রসারোৌড চৌরাঙ্গীরোডে পরিণত হইতেছে, তদ্রুপ দেবগণের 

বসবাসনিবন্ধন উহারাঁও (তিব্বত ও তাতার ) আদি স্বর্গের নাক, স্ভো, স্বঃ, 

আকাশ ও পিতৃলোক নামে সংস্থচিত হইয়া গেল। পৃর্ধে নাক বাদ্বোর 

সংখ্যা একটী ছি, এখন তিনটী হইয়! গেল। তাই আমরা শাস্ত্রের যর 

তর *ক্রিনীক”, “তিন ছ্ো” ও তিন পিতৃলোকেরু সমূলেখ দেখিশ্ে পাই। 

বথা--অধর্ধবেদে 

ত্রীন্ নাকান্।৩৭৫ পৃ ৪র্থ খণ্ড 
যত্র অন্কানং চরণং আ্িনাকে ত্রিদ্দিবে দিবোলোকা যত্র জোতিগ্মন্থঃ | 

৯১১ ৩।৭ম 

স্বর্গের লোকের! অতি প্রতিভাশালী, তাহারা ত্রিনাক (ভিব্বত, ভাতার 

ও মঙ্গলিয়৷ ) এবং ত্রিধিবে (মহঃ, তপ:, সত্য লোকে--সমগ্র মাইবিরিয়্ায় ) 

্বাধীনতাবে প্রফুল্পমনে বিচরণ করিতেন । তথাহি-_ 

উর্দে।গন্ধর্ধেবো অধি নাকে অস্থাৎ। ১২। ৮৫। ৯ন 

গন্ধর্বগণ নাক বা আদিম্বর্গের উত্তর দিকে বাস করিতেন। ফলত: 

নাকই আদি শ্বর্ণ ও ব্রক্লোকই উত্তম নাক। যরাহ "অধর্ববেদ ৪-- 

উত্তনং নাকং পরমং বোম । পরম ব্যোমই উত্তম ন।ক। তথাহি-- 

ব্রিজে গ্ভাবঃ সবিতুদ্বণ উপস্থা। | 

একা যষন্ত ভূবনে বিরাঁধাট। ৬ ৩৫। ১ম 

গো তিনটা, আদি স্বর্গ মুখ্য গ্কো (ইলাবুত নর্ষ ), দ্বিতীয় ভে! ভবিবর্ষ বা 

তাতার, ততাম গ্চে। কিম্পুরুববর্ব বা তিব্বত । 

ইহাদিগের ঘগ্যে একটি মুখ্য গো যমের ভূদন, 'মর্থাৎ রাজ্য ব। জনপদ । 

কেন না যন এক সময়ে পিতিলোক ন্বর্গের রাজা ছিলেন৷ উত্তরণ 
ননার পিছ্বমতে স্বাহ1। ফন্ধুঃ ? যমঃ পিতুণাঃ বাজ।। কক্কযজুঃ যত্র 

বৈবঙ্গতে। রাজ] ফত্রাবরোধনং দিধঃ | খগবেদ। 

যম পিতলোকের বাজ! ছিলেন (প্রেত লোকের নহে), ঘষে পিতৃলোক 

হর্গে তাহার একটী কানাগাধও (অকরোধন ) ছিল। 



ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ। ২৪৫ 

আর ছুইটী গৌণ ঘ্যো (ভাতার ও তিববত ) সবিত। বা হর্ধোর জনপদের 
(ইলাবৃত বর্ষের ) নিকটেই ছিল। 

এ কোন্ জনপদ ? ই উক্ত আদি পিতৃভূমি গ্যো। এক সময়ে 
সু্যযও (এখানে খধি অদিতিনন্দন কৃর্ধ্যকে সুর্য বলিয়াছেন) আর্ি 

পিতুলোকের শান্তা ছিলেন। যছুত্তং শ্রুতৌ-_ 

“ছোৌরাদিত্যো ভবতি।” “দেবানাং হি পরমং জনিত্রং যৎ কর্যাঃ।” 
স্যো জনপদ অদিতিনন্দন সুধ্যের। ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের উৎকুষ্ 

জন্ভূমি ছ্ো, ক্র্যাধিকচ। তথাহি-_- 

তিশ্রে। মাতৃ্ঃ, ত্রীন্ পিতুন্ বিভ্রদেক উদ্ব্তস্থৌ ।১০।১৬৪1১ম 

মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যা ঠিনটা, অর্থাৎ তিনটা জনপঞ্ধ (আধ্যা বর্ত, 

দক্ষিশাপথ ও পুর্বোপ ঘাঁপ ).লইয়। মাতৃভূমি পরিগণিত। পিতৃহ্মিও তিনটী 
জনপদের সমবায়সঘুখ পদার্থ। উহাদের নাম-_ 

তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়। 

অতএব নাক তিনটা, আকাশ তিনটী, স্কো তিনটা ও পিতলোকও মুখ্য ও 

গৌণতেদে তিনটা । কিন্তু নিরন্কুশ কবিগণ বিবক্ষাবশতঃ কখনও তিববত 
তাতারকে পিড়লোক ও মঙ্গপিয়াকে আকাশ বলিতেন, কখনও ব! মঙ্গলিয়াকে 

পিতৃলোক এবং তিব্বত ও তাতারকে আকাশ বলিয়। সংস্থচিত করিতেন। 

আমর! ছান্দোগ্যোপনিষদে সেই প্রশ্নোগগত বৈশেধষ্া দেখিতে পাই | যথা-_ 

মাসেত্যঃ পিতলেোকং পিতৃলোকাদাকাশং, আকাশাৎ চন্দ্রমসং, এব 

সোসে। রাজা, তৎ দেবানাম্ অন্্রং, তং দেব! তক্ষয়স্তি। ৩৬০ পু মহেশপাল 

স্করণ। 

তত্র শঙ্করভাব্যম্.....-মাসেভাঃ পিড়ৃলোকং পিতৃলোকাৎ আকাশম্ 

আকাশাৎ চন্দ্রমসম্। কোহসৌ? যঃ তৈঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমা ব এষ দৃষ্তে 
অন্তরিক্ষে, সোমোরাজা ব্ান্ণানাং তদন্নং দেবানাং.তং চন্দ্রমসমননং দেব। ইন্ছাদক্ে। 

ভক্ষয়ন্তি। অতন্তে ধূমাদিন। গন্ধ! চন্দ্রভূতাঃ কম্মিণে! দেবৈওক্ষ্যন্তে | 

নন্গু অনর্থার ইষ্টাদিকরণং? যদি অন্তৃতা দেবৈরক্ষ্যেরন? মৈষ 

দোধঃ। অন্ন নিভাপকরণমাত্রস্ত বিবক্ষিতত্বা। নহি তে কবলোতৎক্ষেপেণ 
দেবৈভক্ষ্যন্তে। কিংতছি উপ্কৃরণদাত্রং দেবানাং ভাডওি? তে আপঞ্ড 



২৪৬ যানবের আদিজন্মভূমি। 

ডত্যাদিবং । দৃষ্টশ্চ অনশব্বঃ উপকেরণেযু _ক্ত্িযঃ অনং, পশবঃ-মনং। বিশঃ 
অন্নং রাজ্ঞা মিত্যাদদি। ন চ তেষাং জ্ত্যাদদীনাং পুরুষোপভোগ্যত্বেহপি 

উপভোগে! নাস্তি। তশ্মাৎ কঙ্মিণে দেৰানামুপভোগা। অপি সস্তঃ সুখিনে। 

দেবৈঃ সহ ক্রীড়ন্তি। *রীরঞ্চ তেষাং স্থুখোপভোগষোগাং চন্দ্রমগুলে 

আপ্য মারভ্যতে। তছৃচাতে পুরস্তাৎ অঙ্ধ। শা আপো। ছ্যলোকাগ্রৌ হুতাঃ 
সোমো বাজ। সন্ভবতীতি। ৩ জাপঃ কর্মসমবাধিঃ ইতটৈশ্চ ভূতেঃ 

অনুগত ছাযলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্ব মাপহ্াঃ শখীগাস্কণরম্তিক। উষ্টাহাগ।সকানাং 

ভবস্তি, অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহতো অগ্ৌ ছুতায়ান অগ্রিনা দহামানে শরীরে 

হ্থ। মালে ধুমেন সহ উদ্নং বক্গবানম্ আাবেষ্টা চন্দ্রমগুপং প্রাপ্য কুশমৃ্ডক। 

স্থানীয়! বাহাশরীরারস্তিকা তবস্তি | 
এই ভাষ্যকার শঙ্কর, মূল শঙ্গর নতেন। দশ বারজন শক্ষরাখা পণ্ডিত 

উপনিষৎসমুহের ভাষা করিয়াছেন। খুপ সম্ভব বেদান্তদর্শন ও বৃহদারণ্যক 

উপনিবদেরই ভাষা শিবদত্তুশশ্মতনয় আদিশক্করপ্রণীত, আর গীতা ও 

অন্যান্ত উপনিষদের ভাষ্য তদীয় শিষ্যশঙ্বরগণদ্বারা বিরচিত। বলাবাহুল্য 

কোনও শক্করের ভাষ্যই একবারে নিরাবিল নহে। তন্মধো এই ছান্দোগ্য 

ভাব্যটা ছিন্বুর একবারেই অখাস্ভ। এই ভাষ্যকার দর্শনশান্ত্রজ্ঞ ও সুলেখক 
বটে, কিন্তু দর্শন দর্শন করিয়া যে মন্কুষ্য এত কুসংস্কারান্ধ হইতে পারেন, তাহা 

ভাবনাবও অতীত পদার্থ। 'অবগ্য এ কালের বহু শাস্ত্রী উপাধিমান্ এম এ 

পর্য্যস্ত এই সকল শঙ্করতাষ্যের দাসানুৰাস, কোটাণা পাড়ার একজন প্রধ্যাত- 

নাম। পগ্ডিতের'ও নিদারুণ বিশ্বাস যে গগনের এ ধল। ঠাদই আমাদের পিতৃ- 

লোক, সম্ভবতঃ তিনিও এই অথাগ্চ ভাষাটী পাঠ করিয়! প্রমাদ গ্রস্ত হইয়াছিপেন 

কিন্তু 'আমদিগের ধারণ! ও ধিশ্বাস ঘষে কোনও বিবেকশীল যুক্তিবাদী সাক্ধেল 

যাভষই এই আবর্জন। রাশিতে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন ন। | 

ভাষ্যকার মন্ত্রের প্রথম অংশের(যাহ! প্রকৃত পক্ষে অবোধগয্য)কোনও ব্যাখ্যাই 

করেন নাই, কেন করিবেন ! উহ। সুগম 11! তৎপর তিনি বলিতেছেন যে 

এ যে তোমরা গগনে ধলীচান্দ দেখিতেছ, উহ্াই পিভঁলোক ! মানুষ 

মরিয়া ওখ|নে যাইয়! চক্রান্ত হয়, তৎপর ইন্ত্রাদি দেবতার] তাহাদিগকে 
ভগ করেন। কি রতয় ভদ্ধ বিশ্বাস, কি ভীবণ অপসিদ্ধস্ত !!! 



ভূবই বা অন্তরীক্ষ । 3৪৭ 

মরা মানুষ কেদন করিয়া চাদে যায়? যখন শ্বশানে মৃতদেহ, 

তন্মীভূত হয়, ধূম নির্গত হইতে থাকে? ভখন য্শমানের আত্মাটা সেই প্রেত 

ধূমের দ্বার! বেষ্টিত হইয়া গ্রগনের চান্দে গিয়। হাজির হয়। 

ছিছি1ছ! মানুষের আত্ম! দেহত্যাগ করিলে হবে লোকে ছাদশ দণ্ড 

উক্ত ম্বৃতদেহ গৃহে রাখিয়া পরে শ্বশানে লইয়া গিয়া দগ্ধ করে। তখন 

আত্ম! কোথা £ দেহত্যাগের পপ আম্মাটা কি চিতার কাছে গাব গাছে 

থাকিয়া অপেক্ধা করিতে থাকে? সম্ভবতঃ গীতার ধুমাদিযার্গে 

( পিতৃঘাণপথে ) পিডলোকে থাভাম়াতের কথ মনে পড়াতেই এই ভাব্যকার 

গাহরিয়। লইয়|ছিলেন ষে গীতার-__ 

ধুমে! রাত্রি ভথ। কৃষঃ১। ২৫-৮ন 

বাক্টার ধূমই চিতাঁধূম। কিন্তু তাহ! নহে। এই ধুম ও রাত্রি, ছুইটা স্বতন্ত্র 
জনপদ । ব্রদ্লোকহইতে পিতুযাণপধ ধ।হির হুইয়; এহ ছুইটী জনপদের 
ভিতর দির] চগ্দ্রলোেক মেহলেএক) ব। দক্ষিণ সাইবিরিয়াতে মিলিত হইয়াছিল। 

প্রজাকাম খবিরা ব্রহ্মলোকবাসী না হঈয়। তাহার! চন্দ্রের এই উত্তর সংবৎসর 

প্লোকে আপিয়! ইষ্ট ও পূর্তকাধা করিয়া উপাসনা! করিতেন । প্রেশ্নোপনিষৎ 

দেখ)। খগ. বেদের ২১৯০।১০ম মন্ত্রে এই সংবৎসর ও 'অহঃ এবং বাত্র জনপদের 

উৎপত্তির কথা বল! হইয়াছে । উহা সগ্ভঃ প্রহ্থত, তাই অতি উর্বর হইয়াছিল। 
এখানে অপধ্যাপ্ত ওষধি অর্থাৎ ধান্যযবাদি উৎপন্ন হইত? ইন্দ্রার্দ দেবতারা 

তাহাই ভক্ষণ কহিতেন, ভন্থথা সথগমান চান্কে কাসডাইতেন না। 

এই ওষধধির জন্যই মানুষচন্দ্রের বিশেষণ-_ 

“ওষধিনাখ” 

এবং এখানে অপর্যাপ্ত “সুধা”! মচ্চ জন্মিত বলিয়] মাগুষচন্দ্বের বিশেষণাস্তর-- 

'ম্ুধাকল্র 1” 

এই আঁত্রনন্দন চন্দ্রই পুর্বে মর্গলিয়াবাসী দেনতা।দগের রাজ। ছিলেন। 

( মঙ্গা ব্রাহ্ম নভূয়িক্ঠাঃ ভীন্ষপর্ব | বেদ লিমা গিয়াছেন__ 
সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ' যজুঃ 

কিন্তু তোমর। পিতৃলোকটাকে ভ্রমবশতঃ প্রেতলোক ঠাহ রিয়া এই সকল প্রমাঙ্গেব 

উদ্বমন করিতেছ । কিস্ত যম ভিন্র সোমও কি গ্রেতলোকাধিপতি ছিলেন ? 



২৪৬ মানবের আদিজন্মভূমি। 

অঙ্গিরন্যতে পিতৃমতে স্বাহা 

ইহার খেলা তোমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহ? ফলতঃ আদি 
স্বর্গ পিতলোকের যেমন যম বাজা ছিলেন, তদ্রপ অঙ্গিরোগণ, শিব, সুধ্য 
ইন্দ্র, চন্দ্র ও নহুযযষাতি প্রভাতও রাজা ছিলেন,কিন্তু সে চন্দ্র অত্রিনন্দন বটেন, 

পরস্ত গগনবিহারী নিরপরাধ বিভাবরীনাথ নহে। ভারতের চল্ত্রবংশীর রাজগণ 

ও গ্রাশ, জারব, মিশর এবং পেপেষ্টাইনের ঠিক্র যধন সকলও উক্ত 

অন্রিনন্দন চক্রের অনস্তরবংশ্ত ।মৎ্ভপুরাণ বিশদাক্ষবেই লিখিয়। গিক়্ছেন যে 

সোমঃ পিভুণ। মধিপ* কথ? শ.দ্বার+12দ:। 

তঘংশ্া! ষে 5 ব্রাজানে। ব্ভৃবু: ক]াতববনাঃ ॥১--,৩অ॥ 

হে লোক সকল তোমরা যে গগনের টাদকে পিতলোকের অধিপতি 

বলিন। নির্দেশ কর, এট ভোমাদের বড়ই ভরদ। প্রগনের চন্দ্র কেমন 

করিয়। শাস্ত্রবিশারদ (থে চন্দ্র উদ্ম বণেরু উদডাবারতা ও চান্ত্রব্যাকরণ প্রণেতা । 

হইতে পারে 2 আর যে চন্দ্রবংশীয় রাঞ্জগণ অতি বশশ্বা মনুষ্য, কেমন করি 
সেই চন্দ্র জড় হইতে পারেন। জড়চন্দ্রের বংশে কি কাহারও উৎপত্তি হইতে 

পারে? অতএব পিভিলোকের অধিপতি এ চন্দ্র “মস্থৃষ্” ছিলেন । আচ্ছ! 

তাহাহইলে ছান্দোগ্যের এই মন্তরটীর প্রকৃত!থ কি? উহার প্রকুতার্থ ইহাই-_ 

প্র তার্থবাহিনী.......-.মাসেভ্াযঃ পিতৃশোকং--ভারতীয়। জন! 

খবরঃ অন্তেবানিমশ্ঠ মাসেত্যঃ কতিপয়ঘানৈঃ পদত্রঙ্জেন পিতৃলোকং 

গৌপপিতভূমিং কিম্পূরুষবর্ষহরিবর্ষং গচ্ছন্তি। তত স্তম্মাৎ গীণ_পিত- 
লোকাৎ আকাশং নঞ্গজনপদং মুখ্য মাদিপিঠলোকং গস্থাপ্ত। তত ভম্মাৎ 

আকাশাৎ চন্দ্রনসং চন্দ্রমস্বঃ সংবৎ্সরাখাং মহাজনপদং যাস্ত। এষ চশ্দ্রম! 

অন্রতননঃ ব্রহ্গণান!ং বেদভ্ঞানাং দেবান।ং রাগ শান্তা আসীৎ। তৎস 

চন্ত্রঃ দেধানামূ অন্নং, তন্মিন চন্রলোকে উত্তরসংবৎসরাখ্যজনপর্দে উৎপন্নং 

ব্রীহ্যা:দকং দেবানাষ্ আহাধ্যয্ হন্দ্রাদয়ো দেবা স্দন্নং ভক্ষযস্তি, নতু রাহুবৎ, 

শশধরং কবলাকুর্ববস্তি | 

ভারতীয় অন্তেবাসিগণ ও যে।গীর1 পথত্রজে কতিপন্থ মাসে গৌণ পিভৃলোক 

তিব্বত ও তাভারে গমন করিতেন। তথাহ্ইতে আকাশ ব। হুর্ধ্যাধিকত পিতৃ" 

মি মঙ্গলিয়ায় যাইয়া! থাকেন? তথ্ধা হইতে ভীচ্ছায়! চন্ত্রের জনপদ সংগগৎদর 



শব: বস্বলোক। ২৪৯ 

»ঞাঁকে গমন করির। থাকেন । এই অক্রিনন্দন চন্দ্রই আাহ্ষণদিগের রাজ! 

ছিলেন। তাহার জনপদে উৎপন্ন ওযঘি সকলই ইন্দ্রা্দি দেবতার ভক্ষণ 
করিতেন । 

ইহার পরও কি কেহ বলিতে চাহেন যে আকাশ শুন্য বাগগন? এই 

আকাশই যে মঙ্গলয়। ও মানবের আদিজন্মভমি,তাহ! আমর! স্থলাস্থরে বলিব । 

ব্যোমশব | 

আকাশ শনের হায় ব্যোম শবের অর্থও “শ্বর্গ”ঃ পরস্ত শুনা বা গগন নছে। 

উপানবং [ভন কোনও বেমন্তরে আকাশশব্দের প্রয়ে!গ দেখা বানা, কিন্ত বেদে 

'ব্যামশব্দের ডুবিপ্রয়োগ হওয়া এব প্রকরণসাহচর্যো উহার অর্থও তথায় 

্বর্গতিন্ন শুগ্ত নহে । আশ্চগা এই যে নিণ্ট ব অন্থরীক্ষপ্রকরণে “ঘে অন্তরীক্ষকে 

ভাধ।কারেনা শুগ বলিয়। জানেন ২ ব্যোনশ্ক ধৃত হইলে ভাবাকারগণ 

বাবাঞকালে সেই অর্থের পরিগ্রহ না করিয়া নানা কানন বুণ" অর্থের 

আরতাশা করিয়াছেন । আমরা সাম ও খগবেদহইতে উদাহরণ অধ্াহত 

কিয়! সাঙণাঁদ ভাষাকাবগণেব প্রমাদ প্রদর্শন করিব । 

স প্রথমে ব্যোষলি এববানাং সদনে বৃধঃ ; হএ সাযর়ণজাষাযৃ-স্স ইন্দ্র 

প্রথমে প্রথতে বিভ্তর্ণে মুখো বা ব্যোষলি খিংশধষেণ রক্ষকে দেবানাং 

স্দনে সননং স্থানং শ্বর্গ ব্যং তত্র স্থিতঃ সন্ বুুব। বঙ্গমানানাং বন্ধদিতা ভবতি | 

দত্তজান্ুবাদ-_-ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেবস্দনে  ষজমানের ) ব্দ্ধরিতা । 

এখানে আমরা মনে করি বুধ ধাতু লু সি--অবধঃ-এইন্দপ পদপাঠ 

হওয়া উচিত ছিল। কেন অকারণ টানিয় পান্তার্থ করা% ব্য অর্থ 

“বিশেষক্পে রক্ষক,” ইচ্ছা সরস্বতীর বাপ ব্রঙ্গারও অগোচর বৃস্ত । 

প্র্ক ভার্থবা হিনী ......হে ইন্দ্র । স পৃধ্বমন্ত্রেক্রত্থ: প্রথনে আক ব্যোষন্ি 

শ্বর্ণে আদিশ্বর্গে ইপার ভবষে ছেবানাং সনে দেবগুছে ভবৃধঃ ক্ল্সগ্রহণাৎ 

'অনভ্তরং বদ্ধিং প্রাপ্তঃ অসি । 

হে ইন্দ্র সেই তুমি প্রথম বোম ব! আঁদিথগে ছেবগ্রহে জন্মগ্রহণ কবি! 

€দ হ্হয়ছ । থা হি-- 

বুশ্ৈ সপ্ত নেনাতা দদুহ্ে সআষানিরং পুরে বোমনি 

চত্বাবি অগ্থা উবনাঁলি লিনীজে ট1রূপি চক্রে ষ্দুতৈ রবছ্ধিত 1১1৭৯।৭ম 

৩৭. 



হ্৫০ মানবের আদিজনুতূমি। 

অত্র সায়ণঃ......... পুর্বে) পুর্ববঃ কৃতে ব্যোমনি বিবিধং গুম অবনং গমনং 

দেবানাং অত্র ইতি ব্যোম য্জ্ঞঃ। বন্ধ প্রত্বে ব্যোমনি অন্তুরীক্ষে। 

কিন্তু ইহার মতন কদর্ধা ব্যাখা আর হুইতে পারে ন।। ব্যোম অর্থ “যজ্ঞ”, ইহ। 

কিন্তু ব্রহ্মাও অযগত নহেন, তৎপর যেরূপ বৃথা দুশ্চেট.য় উহার ব্যুত্পত্তি করা 

হইয়াছে, তাহাও বড়ই অরুচিকর | বোম অর্থ শন্য হইলে এখানে কেন 

সে জান) অর্থ গৃহীত হইল না? ব্যোম শুন্য হইলে, উহার আবার 

এথমষ ও পরম বিশেধণ হয় কি প্রকারে? ফলতঃ আদি স্বর্গের নাম গুথম 

ব্যোম ও ব্রহ্মার উৎকুষ্ট স্বগের নাম পরম ব্যোম। 

পরমে ব্যোখন্, তত্র সাহণভাষাং পরমে উতৎ্কঞ্টে ব্োমনি ম্বর্গলোকে। 

২৫৮পৃ ২খ অথর্ব । পলমে ব্যোমন্ পেতৃশোকাদপি শ্রেষ্ঠে বোন ব্যোমনি 

ছ্যুলোকে | ১৭৪৪খ। পরমে বোমনি বলা পিষ্টপে।১*পু ৪খ অথর্ব । 

সেই পরন স্থানে থাকিতেন বলিয়াহ সুর্জেষ্ঠ ত্রজগার নাম “পরমেন্ঠী” 

( পরমে তিষ্ঠতীতি )। অবশ্ এক শব্খের বহু অর্থ নাহইতে পার, এরূপ 

নহে । কিন্তু বেদের কুত্রাপি আকাশ ও ব্যোম শব্ধ শুন্ঠার্থে প্রযুক্ত দেখা 

যাক্স না। অন্তরীক্ষ শব্দও কেবল কোনও কোনও খাঁষ ভ্রমবশতঃ শূন্তার্থে 

গ্রয়োগ করিয়াছেন 

| পুষ্কর শব, 
নিঘণ্ট,কশুর পুক্ষরশবও অভ্তবীক্ষপ্রকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 

আমরা দেখিতোছ অন্তরীক্ষ বা ভুবলেণকে এরূপ স্থান খাকার কথ! বৈদ্দিক 

খবিরা অবগত ছিলেন না। ফলতঃ ইহ! আদি ত্বর্গ ছেশর নামান্তর এবঃ 

পরমার্থতঃ উহ1 দিপ্যনভঃ বা! স্বর্গায় অস্তরীক্ষের ( নধাস্ানের ) মধ্যগত একটি 
দ্বীপ, যাহ] সন্তদ্বীপের মধ্যে অন্যতম বটে । নিঘণ্ট,র টিকাকার দেবরাজবঙ্জ। 

ইছাকে গগনে পরিণত করিবার জন্য নেক মিথা! ব্যুৎপত্তির অনতারণ। 
কারয়াছেন, কিন্ত তিনি তাহাতে সফলকাম হয়েন নাই। তিনি শ্বমতসমর্থ 

নার্থ খগবেদের এই মন্ত্রাঙ্গের অধ্যাহার করিয়; ছিল্লেন__ 

বিশ্বেদেবাহ পুক্ষরে ত্বা অদদন্ত ।১১।৩৩।৭ম 

কিন্ত এ পুগ্ধতর'একটী মহান জনপদ, পরস্ত শনা গগন নহে ও হইতে পারে 
ন।। সপ্পূর্ণ মন্ত্র এই 



হাঃ ৰাশ্বপেক। ২৫১ 

উতাসি মৈত্রাবরুণে! বশিষ্ঠ উর্বশা। ব্রহ্মন্ মনসোহধিজাতঃ | 
দ্রপ্মং স্বন্ং হ্রন্ষণ! দৈব্যেন বিশে দেব; পুরে ত্বাদদস্ত ॥ 

হে বন্বন্ ন'শষ্ট ! তুমি মিত্রাবরুণেল সম্তান, তুমি উর্বশীর মনহইতে 
সমুদৃত। স্বর্গান় ব্রা্দণ মিত্রাবরুণের রেতংপ্ঘশন হইলে উর্বশীর গর্ডে, 
তোমার জন্ম হয়, তৎপর কোন দেবগণ ' কিংবা বিশ্বদেবগঞণ ) তোমাকে 

পু্ষর জনপদে দান করেন! 
যাহাহউক এতদ্্ার! পাওয়া গেল যে «“পুফর” একটী দেবজনপদ। বশিষ্ঠ 

খষি, মনুষা 'ও দেবঘি, "হার শুন্তে অবস্থান অসম্ভব । এই জনপদেই শুর 
জোষ্ঠ ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল । যতন গোপখব্রাক্মণে 

বর্গ অঙ্গাণং পুকরে সম্জে ।৭প 

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বব (ব্রহ্ম) প্ন্গাকে পুক্ষবে স্থজন করিয়াছিলেন। তথাছ্ছি 

সিদ্ধান্ত শিরোমণো ভাঙ্কতাচাধাঃ-- 
নিধধনীলম্গন্ধমাস্যকৈ ধরল মিলাবুত মাবুতমাবতো । 

অমরকেলিকুলায়সমাকুলং, রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলম্ ॥৩5 
ইহ হু মেরুগরিঃ কিল মধ্যগঃত কনক রত্বময়স্ত্রিদশালক়ঃ | 

ক্রহিণজন্মপুপদ্ঞকশিকা, ইতি চ পুরাণবিদোহমুমবর্ণরন্ ॥৩১ 

ইলাবৃতবধের উত্তরে নালপব্বত (বম্যকবধে,) দক্ষিণে নিষধ পর্বত তোতাকে 

বা! হরিবষে ), পুন্ধে মাল্যবান্ পর্ববত ( ভদ্রা্থে বা চীনে ) ও পশ্চিমে কেতুমাল 

বর্ষ-মধাগত গন্ধমাদন পর্বত । এই চারিটা পর্বতদ্বার। ইলাবৃতবর্ষ (বতমান 
মঙ্গলির1) সমাবৃত। এই ইলাবৃন্বর্য অতীব বিচত্র স্থান এবং ইহ দেবগণের 

বাসভবনসমূহদ্ারা সমলঙ্কত। এই ইলাধুতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্ববতঃ উহ! 

স্বর্ণ ও নানাবিধ রত্বের আকরহুমি এবং ইহা? দেবগথের বাসস্থান। পুরাণ 

বিদের!! এইরূপ প্ণন। করিরা গিয়।ছেন যে--এই মেরুপর্বত পৃথিবীর্প 

পদ্মের কর্ণিকান্বরূপ। 

কু শব্দ কি পৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র ভূমগুলের অববোধক নহে? কু শব 

পথিবী শব্দের হ্যায় মুখ্য পুশিবী ভারতবর্ষ ও গৌণ পৃথিবী (উত্তব। পৃথিবীর ) 

ইলাবৃত বর্ধেরও অববোধক (এখানে বিবক্ষাবখতঃ এ অর্থের অববোধ 

কঝাইতেছে )। বাদুপুত্বাণও বলিতেছেন যে 



২৫২ মানবের আদিজন্মভমি, 

অব্যক্তাৎ পুথবীপন্ধং মেরুপর্বতক ঘিঁকং ।৩৭ 

তিল্মিন্ পদ্দে সমুৎপন্টরোদে বদ্ধ বশ্চতুম্ম, থঃ ॥১৯১৩৪অ 
এক্গণঃ পন্মযোনিত্বং রুদ্র ত্বং শঙ্করস্য চ।১।২১ অ 

অব্যক্ত পরব্রক্ধ হইতে পৃথিবীর পদ্মস্বরূপ দে! ব! ইলাখুভ বর্ষের ট্টৎপ্ড 

হইয়াছে । মেরুপর্বত উহ্থার কর্ণিকাস্বরপ। চতুম্মথোপাধিক দ্েেবদেধ 

নুরজ্যে্ঠ ব্রন্ধা সেই পৃথিবীপন্ম ইলাবৃত ব্ষে জন্ম ঠাহণ কবিয়াছেন । 

পদ্মের নানাত্তর “পুক্ষর”, বেদ ও পুরাণাদিতে ইলাবৃতত্য 'পু্ষরু” বলিয়া 

সমাখাণাত। এই পুক্ষর বা পৃথিবীপন্ে জন্মহেতুই ব্রহ্মার নামস্তব “জজ্যোনি” 

বা “পদুজন্মা” | উক্তধ্চ অমরেণ-_ 

ধাতাকযোনিক্রহুণে। বিরিঞ্ি কমলাষন: । 

ধাতা, অন্তযোনি, ড্রহিণ, বিবিঞি ও কমলাসন প্রতি ত্রদ্ধার নামাবলী। 

তথাছি-- 
একোহডুৎ নলিনাৎ পরুশ্চ পুলিনাহ 

এই নলিনজ ব1 পদ্পজন্ম!ই স্থরজোষ্ঠ ব্রক্ষা, ভাগবতে যাঁকে এমবশতঃ 

আদি কবি বলা হইয়াছে । (হয আদি কবয়ে ব্রহ্মণে )। 

হ। বুঝাগেল বন্ধ পুরে জন্মগ্রহণ করিয়। ছিলেন, কিন্তু উহাঈ বে আদি 

স্বর্গ স্চো, তাহার প্রমাণ কি ? 

সে? ব! উলারৃতব্ম (বেদের ইলা । আমাদিগের “পি” বা “পিতুলোক”, 

এবং উহাই মানবের “কআদিজন্মভুমিশ ! উক্ত ভে'ই ভিন্ন ভিন্ন ধাজার অধি 

কার সময়ে- যজ্ঞ, ঘোঃ স্ব, পুদরঃ হলা' আকাশ ব্যোষঃ নাক ও মঙ্ 

'শ্রভৃত্তি নামে সংসচিত হইয়াছে । আমর! একে একে তাহ! সপ্রযাণ করিতে 

চেষ্ট। পাৰ ॥। খগবেদ একত বলিতেছেন ঘে_ 

স্বক্কবাকং প্রথমমাদিং অধ্িমাদিৎ হবিরজনরস্ত দেবা: । 

স এধাং যঙ্তোঅভবৎ তনপাঃ | ডং স্টোব্বেদ ভ: পৃথিবা তমাগত 0৮1৮৮ ।১৭ম 

বেছমন্ত্র, গবাঘত (হবিঃ) ও অগ্নি, দেবতারা সকলের আদিতে সব 

প্রথম উতপাদ্ধন করেন; অনন্তর শীহহভতে দেহরক্গাকারী সেই বাহ 

দ্েবতাঁদিগের অচ্চনীয় দেখত হইলেন । সেই অগ্নির কথা ছো। বা শ্বর্গবাসী, 

খাবা ব! তাবহবাপা ও আপ: বা! অকুবীক্ষবাসীরা অবগত আছেন। 



স্বঃবাস্থলোক। ১৫৩ 

দেবতার সর্বাদৌ কোথায় অশ্মির উৎপাদন করিক্প! ছিলেন? খগবেদ 
বলিতেছেন বে_ 

দিবম্পৰরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ1১1৪৫1১*ম 

দেবতার। সর্ধাদেো দ্িবের উপরি (বস্তুতঃ আদিম্বর্গ স্কোর উপর ) অগ্নির 

উৎপাদন করেন। কেন ?যুলে তদিব, শব রহিয়াছে? হা তাহা আছে 

বটে, কিন্তু ইহা মন্ত্র গ্রণেতা খবির প্রমাদ । কেনন। পুর্ব মন্ত্রে কথা হইয়াছিল 

যে যখন অগ্রিব প্রথম উৎপত্তি হয় ও সকলে উহার উপাসনার প্রনৃতত হয়েন, 

তখন ছ্োৌঃ (স্বঃ)। পৃথিবী (ভূঃ) আপঃ (ভূবঃ), এই তিন লোকের 

অধিবাসী ভিন্ন অন্ত কেহ এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না । কেননা! তখন এই 

ত্রভুবন ভিন্ন দিবের উৎপত্তি হইয়াছিল না, দে ও দিব-ও এক নহে । ক্ুতরাং 

মূলের পাঠ-- গ্কোষ্পরি 

এরূপ হওত্া উচিত ছিল। ১ ছন্দের জনা একটা লঘুনরার যোজন 

কবিতে হইত মাত্র । যাহাহউক এই ছুইটি মন্ত্রের সামজস্য রক্ষা করিতে হইলে 

ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, সর্বাদৌ আপ্দন্বর্গ গোতেই অগ্রি এাজালিত 
হইরাঁছল। বেদ স্থানাস্তরে বলিতেছেন যে-- 

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অপর্বব শিরমন্থত নুদ্ধেবিশ্বস্তবাঘতঃ ॥১৩।১৬৬ম 

প্ররুতার্ধবাহিনী........হে অগ্নে হে বহ্কে! বাঘতঃ বাগ ঘতঃ (বাচং 
ছন্তি গচ্ছতীতি বাগহতত বাগ ঘছেো বা, তদপভ্রংশে বাঘ ঠ2) বগ্যী অথক্ধ! 

জুরজ্যেষ্ঠব্রহ্ষণে। জ্োঠপুত্রঃ অথর্বনামনিং বিশ্বঙ্তা সর্বস্ত জগতোমুঙ্ে! মস্তক 

শ্বরূপাৎ পুক্ধরাৎ অপি পুক্ষবঙ্গন্পতে 'আদিম্ব্গে আদিজলুভুমে নিবদন্ৃত 

অরণীসংঘধণেন উদপায়ৎ * | 

হে অগ্নে বাগ্মী অথববণ খবি জগতেন্র শীর্ষস্থানীধ পুক্ষর জনপদে অরণী 

'ঘশণদ্বাব। তোমার উৎপাদন করিয়াছেন । 

অন্তএব পুক্ষরঃ জনপদ, উহা! অগ্রিব উৎ্পাদনন্থান, উহা জগতের শীর্ষন্কানীর 

কেন % যেহেতু উহ্াই আদিন্বর্গ ও আদিজন্মভূমি, শ্ন্মাদি দেবগণ এখানে 

লন্বপ্ন্া; ও এখানেই সকলে লন্ধবিদা। তাই যোগী বাচ্চধন্কা বলিয়াছেন ফে 
শপ পে অপ শর জপ তা আপ ক 2 পে পপ শত সা সিস্ট ৯৯৬০৭ আর্য পা 

এ ররর আহ সপ পার পা সর রাজ পপি অপ | পা পাস পপ শশী 

+ এই অন্ত্রের সায়ণ ও পরানন্দাষ এবং দততক্সানবান আতর জকরপা--ভিজসুগণ 

মতগ্রণীত উপে।দৃঘাত প্রক্করণের ভাষা-সমংলোচন! দে খুন । 



২৫৪ মানবের আদিজন্মভুনি | 

তপস! সুসমৃদ্ধন্ত আদিন্বর্গাৎ স্বয়স্ুবঃ । 

ওস্কারপৃবব 1 গাকবী নিজ'গাম ততো মুখাৎ ৪৭৬পু ব্রা্গণ সর্বন্থ । 

আদিম্ব্গে অবস্থানকালে তপোবলে বলীয়ান্ সুরঞ্জে ব্রহ্মার 'স্বরসুন নহে। 

মুখহইতে ওস্কারপৃর্বা গায়ত্রী নির্গত হইয়াছিল । 
অতএব পুক্ষরপ্রতব : পদ্মঞনা) ব্রন্মার এ আদিন্বর্গ ও উক্ত পুষ্কর, একই 

পদার্থ, ইহ! অন্গুমান করা যাইতে পাবে। অপর বেদ একত্র বলিজেন যে পুক্ষর 

অগ্নির উৎপত্তি স্থান, স্থানাস্তরে বলিতেছেন যে-_ 

অগ্রিরম্ৃহো! অভবৎ, বয়োভিঃ। | 
বুদ্দনং তো জনমৎ স্থুরেতা: | ৮1৪৫1১০ম। 

যেহেড স্থৃতেজাঃ অগ্ন আপনার তেঙ্দ্রার। অমৃততুল্য হইয়াছে । ইহাকে 

গ্ে৷ বা আদ্িন্বর্গ জন্মাইয়াছে। 

অতএব অগ্নির আদি উৎপত্িস্থান পুক্ষর ও গ্যে বা আদিম্বর্গ, একই গন্পদ 

হইতেছে। তথা হি-_ 
অগ্রিঃ প্রথমে ইলস্পদে সর্মন্ধঃ1১1১০। ২ম 

অগ্নি প্রথমে ইল।র পদ ব! ইলাবৃভবর্ষে প্রজ্ছালিত হইয়াছিল। তথাছি _ 

অগ্রে ইল। সমিধাসে 1 ২২৪।৩ম 

হে অগ্নে তুমি ইল! বা ইলারৃতবর্ষে প্রজ্ঞালিত হইয়ছ। তথাহি-_ 
অপ্রিন151 পৃথিব্য। জ।তঃ পদে ইলায়াই | ৬১১*ম। 

অগ্নি সমগ্র ভূমগুলের নাভি বা আদি উৎপন্িন্তান ইলার প? বা ইলারৃত 

ধর্ষে উৎপর হইয়াছে । তথাঠি-_ 

উলায়ঃ্। পৰে নয়ং নাভ। প্াাথন্যা অধি নিধীমহি অগ্নে। ৮৪--২৯--৩ম 

হে অগ্নে। আমন তোমাকে পরথিবার আদি উৎপত্তি স্থান হলার পদে 

বা ইলাবৃভবর্ষে স্াপন করিছেছি । তথ।হি-- 

ইলারাঃ পুজে। অ্রনিষ্ট ( অগ্রিঃ )1২1২৯।৩ ম 

অগ্নি ইলার পদ অর্থাৎ ইল্লাবুতবর্ষে প্রথম উৎপন্ন বলিয়। উহ ইলাবৃত 

বধের পুত্রশ্বরপ হইয়াছে। 

আমব। প্রথমে দেখাইয়াছি দেবতার! অগ্নির আদি উৎপাদক; 
সে দেবগণ গ্োলোকবামী; পরে দেখাইয়াছি যে অধি আদিস্বর্গে 



'্ঃ বা স্বলেশিক। ২৫৫ 

(দিবের উপর নহে) প্রথম উৎপন্ন,পরে দেখাইয়াছি থে অগ্নিকে গো উৎপাদন 

করিয়াছে, পরে দেখাইয়াছি যে অগ্নি অথর্বকর্তৃক পুক্ষরে উৎপাদিত; 

তৎপর দেখাইতেছি যে অগ্নি ইলাবৃতবর্ষে সর্ব প্রথম উৎপাদিত ও সে অগ্নি 

তজ্জগ্ত ইলাখতের পুত্রস্বক্ূপ। এই সকল বিরোধ কেন ঘটিল? 
বন্ধতঃ এখানে কোনও বিরোধই ঘটে নাই। কেনন স্থো, পুফর ও 

ইল! বা 'ইলাবৃতবর্ষ, একই জনপদ, ইহা! কেবল নামগত ভেদমাত্র । কেহ যদ্দি 

বলেন যে এলাভাবাদের একস্থানে গঙ্গা,যমুনা ও সরম্বতী, এই ত্রিবেণী মিলিত. 

অন্তজন যদি বলেন, প্রয়াঁগে গগ্গাযমুনা! ও সরশ্বতীর শ্রোতক্িত্তর সম্মিলিত, 

তাহাতে ঘেষন বিবোধ ঘটেন! (কেনন গুলাগেরই যাবনিক নাম এলাহাবাদ ) 

তদ্রপ আগ্রর উত্পত্তিস্থানব্ষয়েও কোনও বিরোধ খটে নাই, কেননা গ্যো, 

পুর ও ইল! ব। ইলাবৃতবর্ষয একই স্থান। এবং ইহার! সকলেই সেই এক 
আদি ন্বর্গেরই অববোধক। ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার কালে একই জনপদ 
দ্যোর পুক্ধর, উলাবৃত, আকাশ ও মঙ্গলিয়! প্রস্ৃতি স্বতন্ত্র নাম হইয়াছিল । 

গো যে আদিম্বর্গের অববোধক, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ মহামাহ 

বেদবাক্য | বেদ একত্র বলিতেছেন যে--“ছেবঃ পিত। পৃথিবী মাতা” গোই 
আমাদিগের পিতা ব পতৃভূমি, অন্যত্র বলিতেছেন যে-- 

অয়ং গৌঃ পিতবঞ্চ প্রয়ন্ স্বঃ। 
এই ন্ুর্যা বাদ্িবাকর € গৌঃ), পিত। যে স্বঃ অর্থাৎ পিতৃভূমি যে স্বর্গ 

(আদিন্বর্গ ), তথায় যাইয়, বর্তমান থাকে। 

অতএব বখন ছে1ও পিতা ও স্বঃও পিতা, তখন ছে ও স্বঃ ষে এক, তাহ! 

সপ্রমাণ হইতেছে । এই দ্যোই আদি স্বর্গ! এই আদিশ্বগের আর একটা বা 
প্রথম নাম “যজ্ঞ”! যাহ শ্রুতিবাক্যং-_ 

বজ্তে। বৈ শ্বঃ, অহদে বাঃ সুধ্যঃ ॥ ইতি শ্রুতেঃ ] ১১ক-১অ যঙ্গুভাঘ্যং। 

যজ্ঞই শ্ঃ অর্থাৎ আদিন্বর্গ, আর অহলেণক মহা সূর্য্য দেবের অধিকৃত । 

অতএব সগ্রম।ণ হইতেছে যে বেদের যজ্ঞ, দে, সব, নাক, পুর, আকাশ 

ও ইলা! ( ইলাবৃতবর্ষ) একই জনপদ, এবং আমরা দেখাইব যে এই স্থানই 
মানবে “আদি জন্মভূমি” ] এই জনপদের বর্তষান নাম কি ? ইনার 

বর্তমান নাম মঙ্গলিয়! 



হ৫৬ মানবের আদিজন্মভূমি। 

গোই মঙ্গলিয়]। 

গো ও ইল] বা ইলাবৃতবর্ধ এক, ইহ! প্রদশিত হইয়াছে ।. কেনন! ইহার! 
প্রতোকেই একই অগ্নির আদি উৎপত্তিস্থান। বেদেম় সেই গে! ও পুরাণের 

এই ইলাবুতবর্ষই বর্তমান মঞ্গলিয়। মহাজনপদ । 

মহারাজ অগ্তাধের এক পুত্রের নাম “ইলাবত” এবং শুহারই রাজত্বকালে 

তাহারই নামানুসারে €বদিক গো, “ইলাবৃত-বধ" নাম ধারণ করে। 

পৌরাণিকেরা এই ইলাবৃতবর্ষকে যেমন দেবনিবাল ও শ্বর্ণধাম বলিল গিয়াছেন, 

তন্রপ গ্রাশ ও ইতালীদেশগত ভারতসস্ভান ক্ষত্রিয় বন ও ক্ষত্রিয় কন্বোজ গণও 

উক্ত ইলাবুতকে শ্বর্গ বলিয়াই জানিতেন-__ 
ইলাবৃতং--2155101) 0), 20159100 (01). 10510 আঃ 01161 

[9] 012০৩. পৌরাণিকেরা এই ইলাবৃতবর্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়! 
গিয়াছেন ূ 

বেদার্ধং দক্ষিণে জীণি ত্রীণি বর্যাণি চোতরে 1৩২ 
তয়োমধ্যে তুবিজ্ঞেয়ং মেরুমধ)ষিলাবৃতম্ ॥৩৩ 
তত্র দেবগণাঃ সর্ব গন্ধবেরবারগরাক্ষলাঃ ॥ 
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাগ্পরসাং গ্রথাঃ 1৫৫ 
স তু মেরুঃ পরিবতো ভূঘনৈভূ তভাবনঃ | 
চত্বারে। বস্য দেশাবৈ নান! পার্বেঘধিষ্টিতাঃ ॥ ৫৬-_-৩৪'অ। 

ইল। বা ইলাবৃতবর্ষের নান উত্তরব্দৌ ( এতদবৈ ইলায়াম্পদং যছ্তব্রবেদী । 

্ ত বাঃ-১১৯ পৃ)। ইহার উত্তরে তিনটা বর্ষ (রম্যক, হিবুখয় ও উত্তর 

কুরুবর্ষ ) এবং দক্ষিণেও তিনটা বর্ষ ( হরিবর্য, কিম্পুরুষবর্ধ ও ভারতবর্ষ )। এই 

এই ছয়টা বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে (দেহের মাঝখানে নাতির ন্যায়) মেরুপর্বত 

সনাথ ইলাবৃতবর্ষ। এই মেরুপববতে গন্ধবব” নাগ, রাক্ষস, অন্সর! ও দেব- 
গণ বাস করেন। এই মেক্ষপর্বত বছুসংখ্যক ভুবন বা জনপদদ্বার! পরি- 

বেষ্টিত। ইহার চারিপার্খে চারিটী প্রধান দেশ। এই মেরুপর্বত পভূতভাবন" 

অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণী এখানে উতৎপর হইঘ্বাছিল। সেই চারিটী দেশ 
কিডকি? মহা'গারত বলিতেছেন বে-_ 

প্রাশায়তো যহাভাগ মাল্যবান্ নায় পববত3। 

ভক্ত পরুং মা ল্যবত: পব্ধতে গঞন্ধনাদণ: | 



স্বঃবালেোক। ২৫৭ 

শরিমগুলয়োম ধ্যে মেরুঃ কনকপর্বতঃ1১* 
. তস্য পাশ্বেষমী দ্বীপ! শ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিতো। | ১২ 

ভদ্রাশ্বঃ কেতৃমালম্চ জন্ুত্বীপশ্চ ভারত । 
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কুতপুণ্যপ্রতিশ্রয়।ঃ ॥ ১৩ 

তত্র দেবগণ। রাজন্ গন্ধর্বাসুররাক্ষসাঃ | 

অগ্নরোগণসংযুক্তা; শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ধ্বদা ॥১৮ 

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শত্রশ্চাপি হরেশ্বরঃ | 

সমেত্য বিবিধৈর্জেধজন্তেহনেকদক্ষিণৈঃ ॥১৯। ৬অ ভীন্বপর্ধ 

হে মহাভাগ! পূর্বেব মাল্যবান্ পর্বত, পশ্চিমে গন্ধমাদ্দনপর্বত। এই 

পর্ধতহ্য়ের মধাভাগে স্বর্ণাকর মেরুপর্বত বিরাক্গমান। ইহান্ উত্তরে পুণ্য- 
খান্দিগের আশ্রক্নুল উত্তরকুরু, পূর্বে ভদ্রাস্ববর্ষধ চৌন), পশ্চিমে কেতুষাল বর্ধ 

(ভূরুত্*, পারস্য, অপোগস্থান ) ও দক্ষিণে জন্ুদ্বীপ। এই মেরুপব্বতে গন্ধর্ব, 
অনুর (বন্তভঃ দৈত্যদানবগণ) রাক্ষম, 'অগ্সরোগণ ও দেবগণ ক্রীড়া করিয়। 

থখাকেন। এবং ব্রহ্ধা, বিষু। শিব ও দেবরাজ ইন্ছ্র এই পর্বতে অনেক দক্ষিণা 
নিক্লা বাগষজ্ঞ করেন । তথাহি-__সিদ্ধান্তশিরোমণো তাস্করাচাধ্যঃ-_ 

বসন্তি ষেরো সুরসিদ্ধসংঘ| ওরে চ সর্ব নবকাঃ সদৈত্যাঃ ৪১৮--২১পৃ * 
মেরুপব্ধতে দেবগণ ও সিদ্ধঝবষিরা বাস করেন, আর বাড়বানল প্রধান 

নরকে দৈতাদানবের। বাস করিয়া থাকেন। 

*» অতএব মেরপর্বতসনাথ এই ইলাবৃতব্ষ নিশ্চিতই বর্তধান মঙলিয়া। 

কেনন। উহ্থার উত্তরে রম্যক, হিরপ্ময় ও উত্তর কুরুবর্ষ, পূর্বে মালাবান্ পর্ত- 

সনাথ ভদ্রাশ্বর্ষ বা চীন,পশ্চিমে গন্ধমাদনপর্বত সনাথ কেতুমালবর্ষ ( অস্তরীক্ষ 

ঘা! ভুবলেক ) এবং দক্ষিণে হরিবর্ষ (তাতার ), কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) ও 
ভারতবর্ষ। মহাতারত এখানে ইণারৃতবর্ধকেই জঙ্বদ্বীপ বলিয়। সংস্থচিত। 

করিতেছেন, কেনন। উহা মেরু পর্বতেৰ দক্ষিণেই অবস্থিত 

স্তরাং এই ইলারৃতবর্ধ বর্তষান মানচিঝ্রের মঙ্গলিয়া ভিন্ন আর 
কোন্ স্থান হইতে পারে? মেরুপ্র্ধযতসনাথ ইলাবতবর্ষে দেবতার! 

খাকিতেন 2 ই মেরুপর্বতে যেমন ইন্ছ্রাদ্দি দেবতার থাকিতেন, তদ্রুপ ঘন্থ 

লহিষুণ (শীতগ্রীন্সসহিষ্, ) পবিরাও বান করিতেন। খবিগণ ত ত্রাঙ্গণ 
,. শত 



২৫৮ মানবের আদিজন্তূমি। 

ছিলেন? খবিসম্তান দেবতারাও স্থতবাং ত্রাক্মণ তিন শুদ্র ছিলেন লা? 
পক্ষান্তরে মঙ্গ বা মঙ্গলিয়াতেও দেবতা বা দ্বেবোপাধিক ব্রাহ্মণের! বসবাস 
করিতেন। ঘহুক্তং ভীম্বপর্ধবণি-__ 

তত্র পুণ্য জনপদাশ্চত্বারে। লোকসন্গতা2 ৷ 

হঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব যানস! মন্দগান্তথ। 

মঙ্গ। ব্রাহ্মণতূরিষ্ঠাঃ স্বকশ্মনিয়ত| নৃপ ॥৩৬1১১ অ 

সেই শাক্ীপে (শাকথীপং প্রবঙ্ষ্যামি ৮১১ অ) সবলোকপশ্মত ঢারিটা 
পবিত্র জনপর্দ আছে। উহাদিগের নাম মঙগ, মশক, মানস ও মন্দগ | এই 
হঙগদেশে বছ ব্রাক্গণের বসবাস ছিল, তাহার! স্বকম্মনিরত ছিলেন। তথাহি-_. 

ন তত্র রাজ! রাজেজ ন দে নচ দণ্ডিকঃ। 

স্বধন্ধেণৈব ধর্থজ্ঞ সে রক্ষত্তি পরম্পরম্ ॥ 

সেই মঙ্গাদি জনপদ্দে কেহ রাজ ছিলেন না, দওদাত! ছিলেন না ব। হণ 
ছিলনা, তাহার! আপনার! আপনা দিগের রক্ষা ও শাসন করিতেন । 

আচ্ছ!, মঙ্গ ও মঙ্গলিয়া! এবং ইলাবৃতবর্ষ যেন একই, কিন্তু ইলাব্বতবর্ষের 

মেরুপব্ব'তটী গেল কোথায় ? এখন মঙ্গলিয়ার যে “জালটাই” পর্বত আছে; 

ইহাই তৃতপূর্বব মেরুপর্বত। “ইলাস্থা্লী* এই টবদিক নামহইতেই বর্তমান 
"আলটাই” নাষ ব্যুৎপারধিত। 

অতএব ষেরু পর্বত এবং আলটাই পর্বতের অভিগ্ত্বনিবন্ধন ভোই 

ইলাস্ৃতব্ষ ও গ্তোই বর্তষান বঙ্গলিয়। হইতেছে। রর 



অফ্টাদশ অধ্যায়। 

দিব বা ছ্যলোক। 

“ভূডু'বঃ ম্ব:”-ইহার। জিস্্ুবন বা ঝিলোকী ৮ আমর] পূর্ব প্রকয়ণ- 
সমূহে সেই ত্রেলোক্যের কথ! সবিস্তার বর্ণনা করিলাম, অতঃপর দিব, ব! 
স্বালোকের কথা বলিব ।” ইহ! ব্রিতৃবনেতর চতুর্থ লোক । 

অবশ্ত আমারদিগের এ কথায় সনাতন হিচ্ছুরা অবস্ঠই বলিবেন যে. এযে 
জআটলান্টিকের পার অপেক্ষাও শিরনি ভীষণ বজাধাত ? জগন্মাত অমন 
বলিতেছেন যে. 

শ্বরব্যয়ং গোদিবৌ স্বে 
দ্যা ও দিব. এক এবং ইহছার। উভয়েই ন্বর্গবাগী। কেবল অমর নহেন 

অনেক টৈদিক খধিও বলিয়াছেন যে গ্তো ও দিব অভিন্ন, আম এখন 

ভীবিত আমাদিগকে শুনিতে ও শ্বীকার করিতে হইবে গ্রে উহার! শ্বতন্? 

অহে! আর হিন্তুর জাতি ও ধর্দ খাকিলন। !! 

ই! কথা এই রূপই বটে, কিন্ত আমর কি করিব? আমার ঝুক্তি ও 

প্রমাণের দাস এবং শাস্ত্রের পদানত। অবশ্ত অনেক এম এ ও বিএরা! বলিয়! 

ও লিখিয়! থাকেন যে-_ 

উত্তর কুরু ( দিবের উত্তর ভাগ ) মানবের আদি-জন্মভূষি, কিন্ত তাহারা 

যঙ্দি বেদ ও ব্রাঙ্ষণ গুলি অধারন করিয়! দেখিতেন, তাহ! হইলে তাহার 
কখনই এরূপ অমূলক প্রসঙ্গের অবতারণ! করিতেনন!। বেদ বহু স্থলেই 
বলিক়্াছেন যে আদি শ্বর্গ হো ও ভারতবর্ধহইতে এই দিবে ও অন্তরীক্ষে 

(সুরু, পারস্ত ও অপোগস্থানে) লোক যাইয়৷ উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। 
ক্ৃতরাং তুরুক্ষের মেধপটেমিয়া। বেবিলোনিক়্া পণ্টাস ও দিব কি প্রকারে 

আদি অন্মভূষি হইতে পারে। ফলতঃ মহঃঃ তপঃ ও সত্যঃ এই তিন লোক ব! 
সমগ্র সাইবিরিক্না! লইয়। দিব বা জিদিব পরিগণিত এবং ইহাদের উৎপত্তি, 

ঝভভুবনের উৎপত্তির বহু সহশ্র বখসর পরে হইয়াছে। তোমরা! এখন 



২৬, মানবের আদিজন্মভূমি। 

যে সাইবিরিয়ার উত্তরে উত্তরমহ!সাগরকে আস্ফালন কব্রিতে দেখিতেছ, উহ! 

পূর্ব্বে ইলাবৃতবর্ষ বা! মঙগলিয়ার উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়৷ অবস্থান করিতেছিল 
তাহা খগবেদ ও যনুর্ধেদপাঠে নুন্দ রূপে প্রতীত ও সপ্রমাণ হুইয়! থাকে। 

প্র.-.*নপৃচ্ছ।দি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ । ৩৪-১৬৪-১ম | ৬১-২৩আঅ যজুঃ 

উ......ইয়ং বেন্নিঃ পরে। অন্তঃ পৃথিব্যাঃ। ৩৫-এ, ৬২- 
এক খাষি প্রশ্ন করিতেছেন যে হে লোক সকল পুথিবীর “পর অন্ত” 

অর্থাৎ শেষ উত্তর সীমা কি? তদছুত্তরে অপর এক খষি বলিতেছেন যে 

এই পরিদৃশ্যমান বেদীই পৃথিবীর শেষ সীমা । বেদীকি? তরে 

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে-_ 
এতৎ বৈ ইলায়াম্পদং খদুন্তরবেদী নাভি; । ১১৯ পু 

এই যে ইলার পদ ব। ইলাবতবর্ষ, যাহা জগতের নাভি, ইহাই উত্তর 
বেদী বা পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা । তথাহি তৈজিরীয়ব্রাহ্মণম্-_ 

স্বর্গে বৈলোকঃ কাষ্ঠা। ১৪১ পৃ 

এই সুবর্ণ ব! স্বর্গ ই পৃথিবার কাণ্ঠ। অর্থ(ৎ শেষ উত্তর সীম|। 
বর্গ কি? বজুর্বধেদীয়গণ শ্বর্গকে “স্বর্গ” (বকার উকার ও সম্প্রসারণ ) 

বণিয়া থ।কেন। এই *ন্থবর্গম্” ('মর্বত্বহেতু ক্লীবলিঙ্গ ) হইতেই পাশ্চাত্য 
শাপের 562৬০ শব্দ ব্ুৎপািত 1 

সৃরগম্ স্থবর্গম্ সুবগষ্ স্ববঅন, ছেভেন। 

ইলাবুতবর্ষ ত আশিয়ার (কাহ্পীয় জনপদের ) ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ? 

ইহাকে কেন পৃথিবীর শেষ উত্তর সীম! বল! হইল আমর! ত পূর্বেই বলিয়াছি 
যে পুর্বে সবগ্র সাইবিরিয়। বা দিব, (দ্যুলোক-মহঃ, তপ:, ও সত্যলাক ) 

ছিলনা) উহার! ব্রিতুবনেন্ধ অনেক পরে স্থলে পরিণত হইয়াছে। তাই 
আমর! গারভ্রীর পুর্বেব-_ 

ভূভুবঃ স্ব 

' এই ভ্িভুবন ছাঁড়। দিবের নাম যোঙ্দিত দেখিতে পাই না। তখন সকলে 
জানিতেন যে সবিত। ব! দিবাকর সৃর্ধ্যঃএই তিন লোকেরই প্রসবকর্তা। যখন 

বন্যার সুবহইতে বেদমাত। গায়ত্রী বিনিঃস্যত হয়, তখন চতুর্থ' লোক জিব 
ব)দিব,ছিল না। শতপথ ব্রাঙ্গগ তারম্বরেই বলিতেছেন যে --" 



স্বং বা খলেশক | ২২ 

সষদ্দিমান্ লোকান্ অতি চতুর্থ মস্তি ন ব1। ৯৪ পৃ 
. তত্র সারণভাব্যম্ *....ইমান্ ভ্রীন্ লোকান্ অতি অতিক্রম্য বৎ চতুর্থ 

স্বানং, তৎ অস্তি বা ন বা ইতি সন্দিষধমেব। ১০২ পৃ 

“ভৃভূ'বঃ স্ব:*-_এই তিন লোক ছাড়া অন্ত যে কোনও চতুর্থ লোক আছে, 
এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ। 

ই! বুঝিলাম, কিন্তু এ ত বড়ই সন্দেহের কথা, ইলাব্বত বর্ষের উত্তরে থে 

কোনও লোক ছিল না,ক্লেবল মহাসাগর ছিল, ইহার কি কোনও সুদৃঢ় প্রমাণ 
আছে? অবশ্তই আছে। তৈততিরীয় ব্রাঙ্গণ বলিতেছেন যে__ 

স সমুদ্রঃ, উত্তরতঃ প্রাজলৎ, ভূষ্যন্তেন, এষ বাব স সমৃদ্রঃ যচ্চাত্বালঃ। এষঃ 
উ বেব স ভৃম্যস্তঃ, বৎ বেগ্স্তঃ। ২৬৮ পৃ । 

তত্র সায়পতাধ্যম্......যোহয়ং চাত্বালাখ্যো গর্ভঃ অস্ভি, স এষ এবাত্র 
সমুত্রস্থানীয়ে। যোহয়ং বেদে রবসানদেশঃ সোহয়ং ভূমেরবসানভাগ: | 

উত্তর বেদি ৰ৷ ইলাবৃত বর্ষের আসন্ন উত্তরে একটা চাতাল বা গর্ত ছিল। 
উহ্াই সমুদ্রস্থানীয়, উহাই বেদীর ও ভূষগুলের অবসান ভাগ অর্থাৎ শেষ 
উত্তর সীমা । 

তাহ। হইলেই জানা গেল যে ইলাবৃতবর্ধের উত্তরে উত্তর সমুদ্র ভিন্ন আর 
অন্য কোনও জনপদ ব| ভূমি ছিল ন!। তাই ইলাবৃতবর্ষের নাম “উত্তর বেদী” 
(উত্তরের আইল)। তৎপর উহার উত্তরের দ্বিকের কতক স্থান অয় অল্প 
জাগিয়া গর্ভাকার ধারণ করিলে, উহাই “চাত্বাল” ব1 চাতান আখা। 

প্রাপ্ত হয়। সেই চাতাল বা নিম্ন ভূমিই শেষে সম্যক্ স্থলে পরিণত হুইয়! দিবে 

পরিণত হইয়া ছিল। 

অথ দ্িবোৎপক্তি। 

বুঝিলাম, বখন পর্যন্ত উত্তর বেদী বা ইলাবুত বর্ষের উত্তরে কেবল উতর 
মহাসাগর নিয়ত তরঙ্গ বিস্তার করিতেছিল, তৎকান্র পর্য্যন্ত ইলাই উত্তর 

বেদী ছিল, তৎপর ইলধর লাগ উত্তরের উক্ত চাত্বাল জাপিয়! উঠিলে, তাহ! 
হইতেই দিবের উৎপত্তি হয় ।-_বছুক্তম্ খচি-_ 

খতঞ্চ সতযঞ্চাতীদ্ধাৎ ভপসে। অধ্যজায়ত । 

ততো বাত্রী, অজায়ত ততঃ সমুদ্রে! জর্পবঃ ॥১ 



২৬২ মানষের আ দজস্মভনি। 

পরমেশ্বর স্ৃষ্টিবিষয়ে অভ্যুতৎকট চিন্তা করিলে উত্তর মহাসাগরগর্ভে 

খতাপরনাম1 সত্যলোক ও রাত্রি জনপদের উৎপত্তি. হইল, এবং সেই 
ভগবস্তপস্যা হইতেই পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে অস্তরাক্ষ_জনপদ বা ভুরুষ,পারন্; 
ও জাফগানিস্থানের জন্ম হইয়াছিল । তথাছি-_ 

বমুস্াৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরে। অজায়ত | 

অহোরাআপি বিদ্ধধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী ॥২ 

জলময় উত্তর মহাসাগরগর্ডে সংবৎসরনাষক জনপদ উৎপন্ন হইল 
স্বাধীনমনাং পরমেশ্বয় সকলের চক্ষের সামনে দেখ দেখ করিতে করিতে উক্ত 

উত্তরমহাসাগরগর্তে অহঃ ও ঝ্বাত্রি জনপদের স্থাট্ট করিয়াছিলেন। তথ্াহি-_ 
কুর্য্যাচন্ত্রমসৌ ধাত। যথাপূর্ববমকন্নবুৎ। 

দ্বিবঞ্চ পৃথিবীধ অন্তরিক্ষ অথোন্বঃ * ॥৩--১৯৭--১০ম 

এইরূপে উত্তয় সমুদ্রগর্ভে সত্যলোক, অহলেক, রার্িলোক ও সংবৎসন্ 
লোকের উৎপতি হইলে,ধাত। সুরজ্যোষ্ঠ ব্রচ্ধা, এই চারিটী লোকের নাম “দিব” 
ৰা “দিবস্রাখিলেন এবং ভ্রাতা সুধ্য ও ক্ষুলতাত চন্ত্রকে উক্ত দিবে পূর্বের স্তায় 
প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । 

পুর্বে পভৃভুবিঃ স্বঃ*। এই তিনটী লোক ছিল, এক্ষণে এই দিব লইয়। 
লোক সংখ্য। চারিটা হইল। যছ্ক্তং বিষ্ুপুরাণকারেণ ।-- 

ভ্রাগ্থান্ চতুরে! লোকান্ পুর্ববৎ সমকল্নরৎ ।৪৯।৪অ।১ অংশ 
ভুঃ--ভুবঃ-স্বঃ ও দিব, এই চাঁরিটী লোক পূর্বের ন্যাক্ কল্পিত হইল। 

* আমর] ইতিপূর্বে (২১২পু দেখ) ইহাদের ব্যাখ্য। করিয়াছি। সর্বাগ্রে বঙ্গদেশাধিপতি 

বৈদ্য লক্ষণসেনের মন্ত্রী বাঙ্গালী হলাযুধ, এই অখনর্ধণ হন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করেন। ভিনি 

বলেন “জস অঘমর্ধণ সন্তরন্ত ব্যাথ্যান নমাচরিতুং হৎকপ্পোজায়তে। বতঃ সর্ধববেদসা রভূতঃ 

অত্যন্তগুপ্তশ্চ অয্রং অন্ত্র:। জস্য যৎপাঠমাত্রঞ্জ অর্ধাবকোধসৌগমাং নান্তিত ত্রাঙ্গণ 

নিরুক্রাদিকঞ্চ নান্ডোব 7১০৩ পু আাক্গণসর্ববন্ধ। হি 

ইহা বলিয়! হলাযুখ তিব্টী বস্ত্র এক সঙ্গে ব্যাখ! করেন; তৎপরে সার়ণ ব্যাধ্য। 
কক্িয়াছেন। সে উভয় ব্যাখ্যাই প্রষাদছষ্ট । আনর। বাছল্যপরিহ্থারার্থ এখানে আর 

হলানুখসায়ণভাম্য গ্রহণ করিলাধ ন!। 



বং বগুলোক। ২৬৩ 

ধিপ্ত ভূষগুলাদির স্থির পর মহাগ্রলর হইয়া আর কোনও নুতন জন- 
সদাঙ্গির কৃষ্টি, হয় নাই (২২--৪৮--৬ম)। ক্কৃতরাং “পুর্ববৎ” লোক 
চতুষ্টয়ের স্থৃঠি, ইহা! পৌরাশিক গণের প্রমাদ ।, ফলতঃ উদ্ধত খাঁড. মন্ত্রের 
প্রকৃতার্থ বুবিতে না পারাতেই পুরাণপ্রণেত়গণের এ ভ্রষ ঘটিয়াছিল। 

ফলতঃ সত্যলোক উৎপন্ন হইলে, সুরজ্যোষ্ঠব্রঙ্গা আদিম্বর্গ হইতে সাধ্যাদি- 

গ্বেবগণ সহ তথায় যাইয়া! উপনিবিষ্ট হয়েন। চক্র ব্রহ্মার ক্ষুপ্লতাত ও সূর্য্য 

ফনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহাদিগের আদিন্বর্গে যেষন রাজ্য ছিল, তদ্ধপ পূর্বের ন্যায় এই 
মৃতন দিবেও তাছাদিশ্বকে নুহন রাজ্য দিয়া দিবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। 
ট্জ দিবের সংবৎসর ও হুর্ধ্য অহোবাজ্র জনপদ্দ্বয়ের অধীর হয়েন। কলতঃ 

এই চল ও হৃধ্য, নিশানাথ ও দিবাকর নছেন। আমর! দেবগণের বিবে 

গমনপ্রকরণে ইহার সবিস্তার বর্ণনা কর্িব। উত্তঞ্চ মহাতারতে আদি পর্বপি-_-. 
অন্যো তু খলু দেবানাং হুধ্যাচন্্রমসৌ শ্বতো। 

অনে]। দানবমুখ্যানাং হৃরধ্যাচন্্রমসৌ তথা । ২৭--৬৪ অ। 

দেবতার্দিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র ও কূর্য্য নাষে ছুই জন দেবতা ছিলেন, তঙগপ 

্লানববংশেও এ নাসের ছুই পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন। 
যাহ! হউক এইন্ধপে উত্তর মহাসাগগর্ভে খতাপরনাষ! সত্য লোক, 

অহলেশক, বাত্রিলোক ও সংবংসরলোকের উৎপত্তি হইলে, উহাদের সমবায় 

সমুখ পদার্থ সেই চাত্বাল এতদিনে “দ্রিবস বা “দিব” নাম ধারণ করিল। 
উত্তঞ্চ শ্রীমত। হলাযুধেন-_- 

অব্র স্বশবেন নক্ষ্রলোকোপরিস্থন্বর্গলোক উচাতে, দিব শকেন ডু ্ধহ 
মহলেণকাদি লোকচতুষ্টররম। ১০৫পূ ব্রাক্ষণ সর্বন্য 

বং শবে নক্ষত্ লোকের ( নক্ষত্রনামাদেবগণের জনপদের ) উত্তরস্থ 

দ্বর্গলোক বুঝায় । আর মহলেশক ( সংবৎসরলোক বা! দক্ষিণ সাইবিরিয় ) 
অহলেশক ( তপোলোকের পশ্চিমাংশ), ্াত্রি লোক ( তপোলোকের পূর্ববাংশ, 
তপোলোক মধ্য সাইবিরিয়! ) ও সত্যলোক, এই চারিটা লোক লইয়া! 

“দিব” পরিগণিত | 

এইয়ূপে দিবের উৎপত্তি হইলে পূর্বের ত্রিভুবন লইরা লোকসংখ্ 
চারিটী হয়। খগ.বেদ সেই চীরিটা লোকের নামই এইরূপ নির্দেশ কেন. 



২৯৪ মানবের আরিজন্ম ডান 

১। দিবঞ্চ, ২। পূথিবীঞ্চ, ৩। অন্তরিক্ষমথো ৪ ।স্বং। 

১। দিব ২। পৃথিবী, ৩। অস্তরীক্ষ, ৪। স্বঃ। 

খুপ সম্ভব, ধাত। ব! সুরজ্যোষঠ ব্রহ্ম! এই সকল নাম রাখেন, তাই বলা হইয়াছে, 
“ধাত। অকল্পয়ৎ” 

সায়ণ শ্বঃ শঙকে দিবের বিশেষণ করিয়া! প্রমাদের কর্ম করিয়াছেন! 

দিব, স্বতন্ত্র জনপদ ন] হইলে কেন বিষুপুরাণে উহা লইয়া! লোকসংখ্যা চাক্রিটী 
ৰলিবেন ? কেনই ব1 হুলাযুধ মহঃ,অহঃ)রাত্রি ও সত্যলোককে “দিব” খলিয়। 

নির্দেশ করিবেন ? | 
যাহাহউক আমরা মনে করি অতঃপর আর কেহ স্তোও দিবকে এক 

ভাবিবেন না, কেন না দ্যো আদ বর্গ স্ব:, তাহার নামান্তর “পিতা”. 
পক্ষান্তরে “দিব”অপিত। | দে ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবী) হইতে যে লোক 
সকল যাইয়! দিবে গৃহ প্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন; বেদের সেই সকল বিবৃতিপাঠেও 

সকলে আপন আপন ভ্রম বুবিতে পারিবেন। সায়ণও এঁতরের ব্রাঙ্গণে 
বলিয়াছেন যে_. 

“দিবঃ স্বর্গ বিশেষা:” নতু বর্গমাত্রং ৬৯৫পু 

আমরা দিবের উৎপত্তির কথা৷ বলিলাম, অতঃপর ইহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
নামের কথ! বলিব! নিঘণ্ট, বলিতেছেন যে-_ 

£, পৃষ্নিঃ, নাক: গো, বিষ্টপং, নভঃ, ইত ঘট. লাধারণানি ।১৫পৃ। 

ইহা নিঘণ্ট,র অতীব প্রমাদ। স্ব:, নাক ও গো, আদিব্বর্গ ; পৃশ্নি ও 
গে!, ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ; আর ঝিষ্টপ বা পিষ্টপ, ব্রদ্ধার নৃতন 

স্বর্গ “দিব” বা প্ত্রিদিব”। এতরেয় ব্রাহ্মণ বিশদ্বাক্ষরেই বর্ণনা করিয়! 

গিগ্লাছেন যে--- 

হ্বর্গোবৈ লোকে! ব্রনস্ত বিই্টপম্ 1৪৪৩ পৃ 

ব্রহ্মার যে নূতন স্বর্গ, উহারই নাম “বিষ্টপ”। স্থতরাং স্বর্মমাত্রই “বিষ্টপ” 
নছে। সুতরাং উহার সাধারণহ সর্ধথাই সুদৃুরপরাহত। ফলতঃ ছো! ও নাক 
এক $ এবং দিব, ঝিষ্টপ, এক ) কিন্তু ইহার] চারিচীই এক নহে । অথর্ববেদমন্ত 
পাঠেও সে পার্থক্য প্রতীত হইয়া থাকে । যথা 

আন নাক।ন্ ব্রীন সমুান, আীন্ ব্রধপান্ ত্রীন বৈষ্টপান্, ত্রীন্ মাতরিস্বলঃ 



শ্বঃবাহগোক। ২৬৫ 

এন হ্ধ্যান্ গোগু ন্ কলয়ামিতে 1 ৩৭৫ পু, ৪খ। 
আমি তিন নাক, তিন সমুদ্র, তিন ব্রপ্ন, তিন বিষ্টপ, তিন বায় ও তিন 

ছু, ইইহাদিগকে তোমার গোগ্ডা বা রক্ষাকর্তা কল্পনা করি। 

এই তিন নাকই শত্রীনাক”, অর্থাৎ কিন্পুকষবর্ষধ (তিব্বত ), হরিবর্ষ 

(তাতার) ও ইলাবৃতবর্ধষ (€ মঙ্গলিয়া)। ফলত: “নাক” আদিন্বরগ । ইহ! 

ইইতে পার্থকাজ্ঞাপনার্থই খষিগণ দিব অর্থাৎ যহঃ, তপ: ও সত্যকে “ত্রিদিব” 

এবং ব্রন্ধার সত্যলোককে পরম ব্যোষ বা “উত্তমনাক* ব্লিতে আরম্ড করেন 

যহুক্ত অথব্ববেদেধু-- 

উত্তমং নাকং পরমং ব্যোম। ২৭পৃ--৩য় থণ্ড 

অতগ্রব দিব ও গ্যো, এক নহে। আর সমুদ্র” শবের অর্থও এখানে 

(১1১৯০ ১ম) প্অন্তরীক্ষ* | উহা ত্রিসখাক। খগবেদ স্পষ্টই বলিয়া 

শিয়াছেন যে 

শ্রীণি অস্তরিক্ষাণি। 

ঘঙ্গি মা গু অস্তরীক্ষ শৃদ্ধ হইত, ব্যোম শুন্ত হইত, তাহ! হইলে শুন্যের 
আবার তিন, ও পরমগ্রভৃতি বিশেষণ হইতে পারিত কি প্রকারে? কলতঃ 

এই সমুন্র শবে তুরুক্ক, পারস্য ও আফগাগিস্বান অববোধিত হইয়াছে 
মাত্র । এরূপ-_ 

ভ্রীম্ বৈষ্টপান্ 
বাকোও আ্রিদিব বা ভ্রিপিষ্টপ, অর্থাৎ মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক, সংস্থচিত 

হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, গ্ো ও দিব, এক নছে। কেননা 
ত্রনাক--তিন গ্বোর ( তিশ্রোদ্যাবঃ) অববোধক' আর জ্রিপিষ্টপ, তিন দিবের 
সংস্চক | অতএব নিঘণ্ট,ব ম্যায় অমরের এই নিস্বলিখিত পর্িগণনাও প্রম্াদগর্ভ । 

স্বরব্যয়ংব্বর্থনাকত্রিদিবঝ্রিদ শালয়াঃ | 

হুরলোকো। গোদ্ি€বী দ্বে সত্য ্লীবে ত্রিপিষ্পম্ ॥ 
তক রঘুনাথচক্রবর্তী--্বর্গাদি ত্রিপিষ্টপপধ্যস্তং নব স্বর্গে। 

ইহা ও অগ্রকত সংবাদ। এই নয়টী শঙ্গই ্বর্গবাচী বটে, কিন্ত ইহার! 

আক স্বর্গের বাচক নহে । ফলভডঃ স্বঃ, নাক, ও তো, এক, ইহার। আদিন্বর্খ, 

খাচক; আর ত্রিদিব, জিপিষ্টপ ও দিণ, ইহারা এক এবং ইহাব। বদ্দার ন্তন 
মি 



২৬৬ মানবের আদিজগ্মভূমি। 

শ্বর্গবাচক, আর স্বর্গ, ত্রিষশালয় ও *হরলোক” শব সাধারণ অর্থাৎ ইহার 
যে কোনও দ্বর্গেরই বাচক । 

তবে ব্রন্ধা উত্তরকুরু ব! সত্যলোকে যাইয়। উহ্বার নাম পরম 
ফ্যোয” ও উত্তম নাক” এবং *্বঃ* রাখিয়া আদিহ্বর্গ “ছ্ো”কে *পিতা” 

এই অভিনব বিশেধণের বিধয়ীভূত করেন । কেন না! উছ৷ জগতের সকলেরই 
সধারণ পিতৃভূষি বা বাপের বাড়ী। দিবের নামও যে দত্বঃ” হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ কি ? তাহ! আমর বহু বেদমন্ত্রেই দেখিতে পাই । যথা-_ 

হবে ছাবাপধিৰী অপঃ ম্বঃ।১1৩৬১*ম 

তত্র সায়ণ:......ঘ্বাবাপৃ্ধিবী গ্যাবাপৃথিব্যো,অপঃ অন্তরিক্ষ ঞ শ্বঃ স্বর্গধ। ভবে 

হয়ামি । আমি বজনীয় চো, পৃথিবীঃঅস্তরীক্ষ ও স্বঃ ব। দ্বর্গকে জাহ্বান করি। 
তাহা হইলেই বেশ জানা গেল যে খধি এখানে দিবকেই স্বঃ বা স্বর্গ 

বলিতেছেন। কেনন! গ্যাবাপৃথিবী--গ্তো. ও পৃথিবী, স্কোন্বঃ? অভএব 
বখন ভাবাপৃথিবীশবের মধ্োই স্বঃ €গ্তো) আছে, তখন উক্ত মন্ত্রে পুনযার 
“গ্থঃ” শঙ্মের প্রয়োগ থাকাতেই বৃঝিতে হইবে যে খহি এখানে ব্রহ্ধার নৃতন 

দুর্গ দিবকেই“ন্বঃ” বলিয়। নির্দেশ করিতেছেন । 

এই দিব বা ভ্রিদিবের নামাস্তরই ত্রিরোচন।” । কেননা এই স্থানজিতয় 

জানালোকে রোচমান বা দীপ্যযান ছিল। উহার যে আদি 

বর্গ ঘ্োোহইতে দূরে, উহার যে আদি স্বর্গের রাজ! ইন্দ্রকর্ডুক প্রতিষ্ঠাপিত 

সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ ভাতা ব্রহ্ধার আদেশে) তাহাও বেদে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । বখা-_- 
অহং দূরে পারে রজসো রোচন! অকরমূ ।৬। 8৮1 ১*৭ 

ইন্দেশ রোচনা। দিবে! দৃঢ়ানি । ৯। ১৪ । ৮ম 

আমি ইন্দ্র, আহাদিগের লোকের (রজসঃ ভোর) জুদৃয়ে “রোচন।” 

নির্মাণ করিয়াছি। ইন্ত্রকর্তৃক দ্বিবের রোচনা সকল মুদৃ় কর! হইয়াছে। 
উচ্বারাই বে ত্রিদিব, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ মহামান্ত যেধবাকা-.. 

রোচন্তে রোচন! দিবি। ৫1২৩ অ বজুঃ। 

অনী যে দেবাঃ স্থন জ্িধু আরোচনে দিবঃ(৫ | ১০৫1 ১ম 

রোচন। সকল দিবে শোত| পান্ধ। ব্রক্মাদি দেবতারা! দিবের সেই তিন 
রোচনাক্ অবস্থিতি করেন। তথাছি--. 



বং ব।্বলোক। ২৬৭ 

ত্রিরুত্বম! ছুন শ। ঘোচনানি। ৮। ৫৬। ৩ম 
এই উৎকৃষ্ট রোচনাক্রিত় (মহঃ--তপঃ-_সত্য) দহন শশ্অর্ধাৎ 

অবিনাশ । কেনন! ইন্দ্র ইহাদিগকে মুদুড় করিয়। নির্মা করিয়াছিলেন। 

অতএব এই দিষ এবং ভে! যে এক নহে, অতঃপর বোধ হয় সকলেই 
তাহা স্বীকার করিবেন। বন্ধখধি ও বহু কবিকোবকার স্বমবশভঃ এই 

দিবকেও দ্যোর স্তায় শূন্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | কিন্তু পক্ষান্তরে 

জগন্মান্তা মত্ন্যপুরাণ বলিতেছেন যে-- 

পর্ধযাসপরিমাণঞ্চ এমেত্তল্যং দিব; স্মৃতষ্। ২*--১২৪জ 

ভূষি বা! ভারতবর্ষের যে বিস্তার ও পরিমাণ, দিবের বিস্তাপন ও নি 

পরিমাণও ততক্রপ। 

ই! ছাড়! ত্বর্গের আর একটী নাম বেদে “অমৃত” বলিয়া বিবৃত্ত। কেনন! 
স্বর্গ সকল অতীব শ্বান্থ্যকর ছিল। এই অমুত শবের অর্থ 98080011005 | 

অর্থাৎ যে স্থানের লোক সকল অকালে ষরিত ন! ও মরে না। 

অশ্মিন দিবঃ অন্তাঃ অকন্। ১০। ৭২1১ম 

ইন্জাদি দেবগণ দিবকে অমৃত অর্থাৎ অতান্ত শ্বাঙ্যকর করিম নির্খাণ 

করিয়াছেন। 

শৃখস্ত বিশ্বে অসৃতত্ত পুক্রাঃ। ১। ১৩। ১*ম 

হে অনুতপোকব(লী দেবগণ! তোমর। শ্রবণ কর । 

দেবভানা সমগ্র স্বর্গ ভূমিকে পাঁচচী অমূতে বিতক্ত করেন। তম্মধ্যে 
কিম্পুরুষ বর্ধ ব তিব্বত, প্রথম অমৃত । বেদে প্রথম অমৃতের কথা বিবৃত 
আাছে-- 

অগ্নেব্ধং নামছে চার দেবস্ত নাষ প্রথমন্ত অমৃতানাং | ২ ২৪ 1 ১ম। 
'আমর। প্রথম অন্তের দেবতা অগ্নিদেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব। 

আমর! ছান্দোগ্যহইতে উক্ত পঞ্চ অমৃতের দিকাঁশ দিব । উহ্থাতে বিবুদ্ত 
আছে যে 

তৎ হৎ প্রথম মমৃতং তৎ বলব উপজীবস্তি অগ্নিন! মুখেন। নবৈষ্েব! 
অপ্রস্তি ন পিবত্তি। এতদেব অনৃতং দৃষ্রা তৃপ্যন্তি ১ ১৮১প্ মহেশপাল 
সং্করণ। 



২৬৮ মানবের আদিজন্মতৃঙ্দি। 

পঞ্চ অমৃতের মধ্যে যাহা প্রথম অমৃত, তথায় ধবাদি অষ্টবহ আগ্রধ মেড 

বাস করেন। এ অমৃত খান ব! পেয় নহে, ইহ! দশনার তৃপ্তিজনক স্কান। 

তাই বেদ বলিতেছেন যে-- 

অন্জরর বসবে রস্ত দেব। উরো অন্তরিক্ষে ৩1৩৯।৭ম্ 

বসুর! প্রথম অমৃত দ্বিব্য অন্তরীক্ষে থাকেন ও তথায় গে বিহার করেন। 

এই মহধি 'অগ্রদেব উপদ্রত দেবগণ সহ ভারতে আগমন করিলে, তৎপর 

শিব, এই পদে বৃত হয়েন, তখন তাহার নামও ইল্পের স্তায় ) অগ্ঠি হয়? তজ্জন্ 

শিবসস্তৃত কাতিকেয়ের নাম *ন্গ্রিভৃ” | 
' সেনানী রগ্রিভৃগ'হঃ। অমর।. 

এই প্রথম অমৃত ব। তিব্বতে কি প্রকারে স্্যোব উদরর়াস্ত হইয়। থাকে? 

ছান্দোগা বলিতেছেন যে - 

স্ যাবদাদিত্যং পুরস্তা২ উদেতা, পশ্চা্ অন্তম এত] বস্থনাষেব 

তাবদাধি পত্যং শ্বারাজ্যং পর্যোতা।১ 

এখানে সুর্য পূর্বে উর্ধিত হইরা পশ্চিষে ৪ হয়। ' ই! ব্ন্থুগণের, 

রাজত্বের অধান এবং ইহা ও স্বর্গরীজোর অন্তর্গ 5, ইহাই তিব্বত। 

অথ যৎ[দ্বতভীয় মমৃতং, তৎ কদর! উপজাবস্তি ইন্দ্রেখ মুখেন।৯১৭৪পৃ 
সযাবং আদিতাঃ পুরপ্তাৎৎ উদ্দেত।, পশ্চাৎ অন্তমেতা হিস্তাবৎ দক্ষিণত 

উদ্দেতা, উত্তবুতঃ অস্তমেভা, কুদ্রণ। মেব তাবৎ, আধিপত্যং, স্বারাজযং পর্য্যেত। 

৪ 1 ১৭৫প 

কিম্পুরুষবর্ধ বা তিব্বতের উত্তরেই দ্বিতীয় অন্বত। এখাৰে রুগ্রগণ 

ইন্দ্রের নেহৃহ্ে বাস করেন। এখানে সুর্য পূর্বে উদ্দিত হুইয়] পশ্চিমে অন্ত 
যায়, আবাব দ্বিতীয় বারে দর্ষিণে উদ্দিত হইয়৷ উত্তরে অন্তযায়, ইহ! রদ 

গণের স্বারান্য। ইহাই হবিবর্ধ বা তাতার জনপদ । 

অথ ধৎ তৃতীক় ম্বতং, তৎ আদিত্য উপক্বীবন্তি বরুণেন মুখেন। স 

যাবৎ ওআনদ্যিত্যঃ দক্ষিণ উদ্েত) উত্তরতঃ অস্তমেতা। দ্ধিাৰৎ 

পশ্চাতুদদেত পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানা মেব তাবৎ আধিপত্যং 

স্বারাজ্যং পন্যেতা ॥ ১৭৭-৭৮ পৃ। | 

ঘিতীদ্ধ অযনতর উত্তর তৃহার অমুত,এখানে ঘাদশ, আদিত্য ও তছংশীয়গণ 



ছাং ব। লেক । ২৬২ 

বক্ষর্থের নেতৃত্বে বাস করেন। এখানে হূর্ধ্য দক্ষিণে উদ্দিত হইয়া উত্তরে অস্ত 

ঘায়, এবং দ্বিতীয় বারে পশ্চিমে উদ্দিত হুইয়। পুর্বে অন্ত গমন করে। ইহ? 
আদিত্যগণের স্বর্গ রাজা । ইহ]1ই ইলাবৃত বর্ষ ব মঙ্গলিয় । 

অথ যত চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবস্তি সোষেন যুখেন ৷ স যাবৎ 

আদিত): পশ্চাৎ উদ্দেতা পুরস্তাৎ অস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ উভরত উদেতা দক্ষিণতঃ 

অস্তমেতা। ষরুতা ষেব ভাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যোত। | ১৭৯-৮০প্র 

তৃতীর অমুতের উত্তবেই চতুর্থ অমৃত, এখানে ইন্্-গৈঝিক মরুদৃগণ 

চক্রের নেতৃত্বে বাস করেন। ইহা মরুদ্গণের স্বারাজ্য। এখানে স্ূধয 
পশ্চিমে উদ্দিত হুইয়া পুর্বে অস্ত যায় ও ছিশ্ীর বারে উত্তরে উদ্দিত হইপুণ 

দক্ষিণে অস্ত গমন করিয়। থাকে । ইহাই উত্তর সংবৎসর বা রম্যকবর্ষ অর্থাৎ 

দক্ষিণ সাইবিরিয়া। 

অথ যত পঞ্চম ঞগ্ঘৃতং তৎ সাধা। উপজীব্তি বর্ণ মুখেন। স যাব 

আদিত্য উত্তরত উদেতা, দক্ষিণতঃ অন্তমেতা, ছি স্ডাবৎ উর্দষ উদেভা, 
অবকৃ অস্তমেতা,সাধ্যানাঁষেব তাবৎ আধিপতাং স্বারাজ্যং পর্যযেত| 1১৮১-৮৩পু' 

চতুর্থ অযৃতের উত্তয়েই পঞ্চম অমৃত পরম বোষ বা উত্তরকুরু, এক্ানে: 

সাধা দেবগণ স্থরজোষ্ঠ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করেন। এখানে হুর্য্য উত্তকে 

উ্ঘত হুইয়! দক্ষিণে অন্ত বায় ও দ্বিতীয় বারে উদ্দে উদ্দিত হইয়া! অধোর্ধিকে, 

অন্তে যায়। উহা সাধাদেবগণের স্বারাজা। তিব্বতার্দির ্তায় এখানেও, 

স্বাঝাজ্য বা সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত ছিল। 

অতএব বেশ জান! গেল যে তিব্বতহইতে উত্তরকুরু পধাত্ত স্বর্গরাজা বিস্তৃত, 

ছিল এবং এই সকল স্থানে প্রধানতঃ দেবগণই বসবাস করিতেন । তকে 

ছান্দোগা ভিন্ন ভিন্ন অমূতে কুধ্যের উদয় ও অগ্সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেৰ, 
আমর! তাহ] সমাক্ হদয়ঙ্জম করিতে পারিলাষ না। সুধ্যগতির এক্সপ 
পরিবর্তন ঘটিলে অবশ্তই পাশ্চাতা ফ্যোতির্ব্িদি ব পর্যাটকগণ এই ভাবের, 
কোনও অবস্থ। দেখিতেন। ফলতঃ ইহা গৃহষংস্থ ভারতীয় খবিগণের করন! 
প্রন্থন বটে কিনা, তাহা পরিচিস্তনীয় ও অনুসন্ধেয়। পক্ষান্তরে বিষ পুরাখ 
হলিতেছেন যে-- 

কুলালচক্রপর্য্যন্তে। ভ্রময্নেষ দিবাকরই। 
করোত্যহস্তথ। রাণ্তিং বিমুঞ্চদ্ মেদ্িনীং ছিজ ॥২৭-৮-অ-২অংশ 



২৭০ মানবের আদিজন্মভূমি | 

মের গ্রদেশে হুর্যয কুলালচক্রের ন্যায় অরধণ করে? এবং তাহাতে দিন ও 

রাত্রি হইয়া থাকে । 

আমরা এখানে ভূহুবিঃ স্বঃ ও ভ্রিবিবের কথ। বলিলাম । জিদিব মহঃ 

তগঃ ও সত্য লোক লইয়া! গঠিত, সুতয়্াং ইন্াতে ভূঃ-_ভুবঃ-_স্বঃ, মহঃ-_তপঃ 
ও সত্য, এই ছয় ভবনের কথ! বল! হইল । অবশিই জনলোক কোথায় ? উছ 
ছিসালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত। যদ্দাহ অর্বববেদ £__ 

উদদঙজতে। হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনং | 

হে কুষ্ঠ ভূমি হিমার্লয়ের উত্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পম্চাৎ হিমালরের পুর্বব 

দিকে জনলোকে নীত হুইয়! থাক। 
অতএব বর্তমান চীন ও পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষই জন লোক । কোনও 

ফোনও পুরাণ মহলেকের উত্তরে জন-লোকের অবস্থান নির্দেশ করিয়া 

থাকেন, ফলতঃ সেটা ভূল । এই সপ্ত ভুবনই মহারাজ অর্নীখের ইলাবুভাদি 
নৰ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া কালে নব বর্ষে বিভক্ত হয়। এই সপ্ত ভূবন ও 
নববর্ষ একই এবং ইহাদ্দিগকে লইয়া'ই কাশ্ঠপীন়্ ব৷ জাশিয়! যহাজনপদ গঠিত । 

পৌক্লাণিকগণ ইহা ছাঁড়া “সপ্তদ্থীপা” পৃথিবীর কথ! বলিয়া! থাকেন 
কিন্ত এ পৃথিবী শব্দ ভূমগুলপয় নহে, পরস্ত উত্তমপৃথিবীপর । অর্থাৎ 

শাকন্বীপ. ক্রৌধ্্বীপ, প্রক্ষ, পুক্ধর, শান্মলি, কুশ ও জন্থু ্বীপের সমবায় 
ত্রিনাক বা তিব্বত, তাতার ও বর্তমান মঙ্গলিয়! গঠিত, উহ্াই সপ্তত্বীপ। “উত্তম! 
পৃথিবী”, ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা! ভৌমকাণ্ডে বিবৃত করিব। যে পুরে 
জুরজোষ্ঠ ব্রন্ধায় জন্ম হইয়া ছিল, ও তীয় জ্যেষ্ঠ পুরে অথর্ধব। অনির উৎপাক্ষন 
করিয়াছিলেন, তাহা সপ্ত স্বীপের অন্তর্গত এই পুক্ষর ছীপ। যে প্রকার 

কেরালকাতা॥ শ্থিতান্থটী ও গোবিন্দপুগ মিলিয়া কেরালকাতা৷ বা কলিকাত। 

হইয়াছে, ত্জপ শাকতীপের অংশ মঙ্গ ও পুফরাদি অপর (ছয়টা দ্বীপ লইয়া 

বর্তমান মঙ্গলিয়। পরিগণিত । 

জন্ুত্বীপপন্বন্ধে সকলেই বিভিন্ন মত বাহী। আনর! তৌধ কাণ্ডে সপ্তদ্বীপ- 
প্রকরণে জন্ুত্থীপের সবিস্তার বিবরণ বিব্বভ করিব। নকলে মনে করিয়! 

থাকেন বে, হিন্দু ইহার অধিক ভৌগোলিক তত্ব অবগত ছিলেন লা, কিন্ত 
তাহ! নছে। বিশ্বদেবনিবিৎ বলিতেছেন যে-- 



খঃ ধা স্বলোক। ২৭১ 

হাবাপৃথিবী পঞ্চদশ 
ইহাতে মনে হর, তিনি এই গ্াাবাপৃথিবী শব এখানে ভূবঙ্গ অর্থে প্রয়োগ 

করিয়াছিলেন ত্াধো ভৃতু ৰঃ, দ্বঃ, মহ, তগঃ, সত্য ও জনলোক, সপততৃম 
অতল, বিতল, রসাতলার্দি (সমগ্র আমেরিকা ) সপ্ত পাঞ্জল, এই চতুর্দশ ভূবম 

ও হরিয়পীয়। লইয়া উক্ত পঞ্চদশ দ্যাবাপৃথিবী বা পঞ্চদশ ভুবন পরিগণিত। 

আময়া ধগবেদে এই রূপ বিবৃতি দেখিতে পাই।-_- 

বধীৎ ইন্্রোবরশিখন্ত শেষঃ যৎ হুরিঘূপীয়ারাম্। ৫-২৭-৬ম 
তত্র সায়ণ:।-_হরিঝুঁপীয়ায়াং হরিখুপীয়। নাম কাচিনদী কাচিন্লগরী 

ইন্দ্র হরিযৃপীয়ায় যাইয়া বর়শিখনাধক দৈত্যের পুঞজরা্িকে বধ করেন। 
উহ! একচী নদী বা নগর । 

কিন্তু আমরা যনে করি ইহ! সায়ণের প্রমাদ। ফলতঃ এই হরিধৃপীয়ার 
অপভ্রংশেই কালে 0118) [00£0108. ও [080 শব বুঃৎপার্দিত 

হইয়াছে । খবির! উক্ত ইউরোপের আরও কতিপন্ জনপদের নাম অবগত 
ছিলেন। যথা-_- * 

যৎ ঝা রুমে রুশমে স্বাবকে কপে। ২।৪।৬ম 

তত্র সারণ £-_যন্বা যন্তপি রুমাদিষু চতুর রাজনু। রুম, রুশম, শ)ারক ও 
কূপ, সায়ণের যতে এই চারিজন রাজার নাম । ইহ! হইলেও হইতে পারে। 
কিন্ত এই রুম শক ইটাণী বা ইউরোপীয় তুরুফ্ষের কনষ্ট।স্টিনোগলের সহিত 
কোনও সাগন্ধ্যবান ন্ে। কেন না বৈদ্দিক বুগের শেব সময়েও তাইবর 

তীরস্থ রোমের পত্তন হয় নাই। ফলতঃ কেডুমালবর্ষের অন্তর্গত অপোগ 
স্থানে ফেস” 

“য়োমক পল্তন” 

নগর ছিল, তত্রতায কঙ্বোজ ক্ষত্রিয়গণ যাইয়াই তাইবর তীয়ে দ্বিতীয় রোম 
মগয়ের পতন করেন। সুতরাং এই “রুম” শব আফগানি স্থানের রোষকপত্তন 

বাচী। শ্যাবক ও কপ, কি বা কোন্ জনপদ, তাহা আমর। জানি ন|। কিন্তু 
ধ্রুশম” 

- শবৃষ্টে ঘনে হয়, ইহা হইতেই *রুশিয়া” শষের জন্দ হুইয়! থাঁকবে। 
এখাগে খণকয় নামে একজন রাজ! ছিলেন। বথ।-_ 



২৭২ মানবের আদিজন্মভুমি। 

খণঞচয়ে রাজনি রুশ্মানাং। ১৪1 ৩৯ । ৫ম | 

ত্র সারণঃ।-_-কুশম ইতি কশ্চিৎ জনপদ বিশেষ; ( ১২।৩০।৫ম 

অথর্বববেদে ব্রয়োদশটী ভুবনের সমুক্পেখ আছে। সুতরাং হিন্দুরা বৈদ্দিক 

ঘুগে অনেক জনপদের্র যে সংবাদ রাখিতেন, ইহ গ্রবই। খগবেদের এই 
মন্্রটাও ইহার সমর্থন করে। 

মাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষং শীষ্জোদ্যো; সযবর্তত। 
পদ্ত্যাং ভূমিদিশঃ শ্রোত্রাৎ তথ। লোকাম্ অকল্পয়ন্ ॥১৪1৯*।১*ম 

প্রজাপতি পয়মেশ্বর আপনার নাভিহইতে অস্থরীক্ষ, মস্তকহইতে সো 

বা আদি স্বর্গ, পদদন্বহইতে ভূমি বা ভারতবর্ষ, কর্ণহঈতে দিক সকল ও 
অন্যান্ত লোক বা! জনপদের সৃষ্টি করিয়াছেন। 

তবে আমর। বেদের কোনও মস্ত্রেই অ[ফ্রিকার উপতত্তি না বিনাশের কথা 

দেখিতে পাই নাঃ পুরাণেও আফ্রিকার কোনও প্রসঙ্গ দেখ। যায় না। তাহাতেই 
ঘনে হয় যে উহ! বায়ুংবিষু, ও মত্ল্তপুরাণ রচনার পরে স্থলে পরিণত হইয়া! ছিল। 
আফ্রিকার অঙ্গুরীয়াকার ও সাহার! মরুব প্রভাবদর্শনেও যনে হয় যে এই মাত্র 

আফ্রিকা ডিম হইতে বাহির হইয়াছে! তবে কুপমণ্ক স্ধঃসভ্য ইউরোপীয় 
দিগের নিকট আস্ররিক। ভোবাটা প্রাচীন মহাসাগর বলিয়। অনুমিত বটে। 



দেবতা ও মানুষ একই । 

আমরা সংক্ষেপে ভৌগোলিক: প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া আতঃংপর দেবতার 
পর়ঙ্গার্থতঃ ঝি? তীভাঁধাও যে নর বা মান্য, সযগ্র আ্যজাতিই যবে প্রন্কত 
দেবতা ও দেব্বংশ প্রভব, তাহার কথা বপিব। তবে দেবতামাত্রই -খাস্থুয ছিলেন 

না.কান্ত্বের ও বৈনতেরপ্রতৃতি কশ্যপাত্বগণ দেবত। ও নন ছিলেন, কিন্তু মন্্ষ্য 

ছিলেন নাং জর্দিতিপ্রতর আদিত্য এবং বিশ্বেদেব ও সাধ্যদেরগণও মানুষ 

ছিলেন নঃ দেবতা ও মর ছিলেন । ইংরাজী. 1450 (মানব) শব্ধ এখন মনুষ্য 

অর্থে ব্যবহৃত এবং নর ও মনুষ্য শগ এখন একার্থবাচী হইয়া গিয়াছে, কিন্ত পুর্বে 
তাহ! ছিল না। যে সকল দেবত! কেবল মাত যন্থুর জস্তান, ' তাহারাই মাচ্ছষ, 

মানব, বা মনুষ্য ছিলেন । পক্ষান্তরে দেব, দৈত্য, দানব, মানব, কাত্্রবের। 

বৈনতের ও অন্দুবেরা। গন্ধর্বাদির্'স্া় সকলেই “নর” ছিলেন। 
: তবে দেবত। কাহাকে কহে? কেন নর বা ষচ্ছয্োর। দেবোপাঞি লাত 

করিয়াছিলেন? দেব বাংদেবত।, শব্দের বুযুৎপত্তার্থ ক্ষি ?: 

দিব্স্তি দীপান্তে প্রতিতয়। ইতি দেবা: দেরতা৷.ঝ।. 

বাহার। জ্ঞানবান, ও ' ধাহার। প্রতিভার দীপ্তি পাইতেন, -তাহাদিগের 

নামই “দেবতা” | উক্তঞ্চ শতপথব্রাহ্মণেন-_ 
. গ্বিদবাংসোবৈ দেবাঃ?+, 

রর ্ রগবানী নয ব। যনুষতা্ির মধ্যে বাহার! রী দি াধাদিগের 

নামই: €দকতা।। তথ[হি বাযুপুরাণম্-- *. : মরি 

দ্বেবেষু বেদবিদ্বাংলঃ সর্ব ঝজর্কয়স্তথ| ।' ৬৫-৪আ উখ. 
দেবতার! সব্ধলেই 'বেদবিৎ ও. জাঝধি-ছিলেন । . তথা ছি”. 

। উিদ্বাধযাজস্ত দ্বেবানংং দেবাপিরভরৎ মুলিঃ ॥ ২৩২-৩খআ-ঁ :1; 
দেহাগি সুনি'দেরডাদিগের উপাধ্যাক়্ ঝ অধামপক ছিলেন । তথাহি কজযভু২-" 

৩৫ 



২৭৪ মানবের জা দিজন্মভূমি 

বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্রঃ পুরোহিত দেবানামাসীৎ। ১৩২পু 
তবষ্তার পুত বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন । তথাছি-_ 

বহস্পতি দে বানাং পুরোহিত আসীৎ শগ্ডামর্কে অনুরাপাম্।৪১০পৃ-উী 
বৃহস্পতি দ্বেবগণের এবং শণ্ড ও মর্ক 'অন্গরদিগের পুরোহিত ছিলেন। 

তথাহি-_ 

ষল্তেন যজমধজস্ত দেবাঃ তানি ধর্থাণি প্রথমানি আসন 1১৬-৯,-১ম 

. জেবতাঁরা যজ্ঞজনপদ বা! আদিস্বর্গে যেজ্েন বড্ডে জনপদে ) যজনীয় অগ্সির 

উপাসনা করিতেন। সেই অপাসনাই জগতে দি বর্শনষারধ্য এ | 
তথা হি ভীল্মপর্ব--- 

তত্র ত্রদ্মা চ রুজ্রশ্চ শঙ্রশ্চাপি হুরেশ্বরঃ | 

'সমেত্য বিবিধৈর্যকৈত্যজন্তেৎনেক দক্ষিণৈঃ ৪১৯-৬ অ 

সেই দেরুপর্বতে ব্রঙ্ধা, বিধুঃ, শিব ও ইন্রগ্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া 
ননদ বজ্ঞ করিতেন । 

- “দেবার: সবেতা আসন্।১০৬1 

দেবা মন্ুয্যাঃ পিতরন্তে অন্ত আসন্। ৃ 

অন্ুুয়! রক্ষাংসি পিশাচ অন্যতঃ 1১২১ কৃষয্জঃ, 

' * দেবতা ও অস্থুরের] পরম্পর যুদ্ধ কৰিতেছিলেন, একপক্ষে দেবতা, মনুষ্য ও 

পিতৃলোক ( আদিন্বর্গ) বাসী দেবগণ, অন্যপক্ষে দেত্য, দানব, র্াঞ্ছন ও 
পিশাচগণ ছিলেন । তথাহি মন্ছুসংহিতা-_ 

খবিভ্যঃ পিতরে। জাতাঃ পিতৃভ্যোদেবদানবাঃ | 

দেবেত্যস্ত জগৎ সর্ধ্বং ॥ ২০১-৩অ 

অগিঘাত, হবিভু্জ ও আজ্যপপ্রতৃতি পিতৃপুরুষগণ খাবিদিগের সন্তান । 

দেব, দানধ দৈত্য ও মন্কষাগণ আবার সেই খাবিসম্তান পিতৃগণের সন্তান 

সেই দেববংশীয় নরগশ (আর্যযগণ ) দ্বারা জগৎ ব্যাণ্ড। তথাহি পুরা 
খ্ধীণাং দেবতাঃ পুজা: পিতরোদেবসগুনবঃ | | 
খবয়োদেবপুত্রোশ্চ ইতি শান্্রবিনিশ্চয় ॥২০1১অ উ খ'" 

দেবতার! কণ্তপাদি খবির সম্তান, আজ্যপাদি পিতৃগণ 'ও পিসলোফযাসী 

দেবগণ দেবসস্তান, ধধিগণ দেববংশপ্রভধ, ইছ। শাক্পমূহে পুষ্ট হয়। তথাছি--. 



দেব ও মানুষ একই। ২৭৫. 

. দেবান্বরে দেবতাহি সপ সম্ভৃতয্-স্বতাঃ | «৮ . র 
যী  দেবছে চ খবিত্ে চ অনথযাত্ধে চ বর্বাশঃ /৬৩-৩৯ম উর খ 

: রন্ীচি, অন্রি+ অলিয়া:, পুত, পুলহ, তৃণ ও বশিষ্ঠ, এই সপ্ত খায়ির় 
বংশে ফেবতাদিগের সাতটী শাখ! প্রস্থত.হয়। . দেবতার! এই সকল বির পু 
অনভ্তরবংশ্য। .দ্ৃতরাং দেবতারা দ্েবান্বর়ে সম্ভত বলিয়া যেষন দেবতীও 

বটেন, তদ্প তাহার! মনুষ্য বা.মরও বটেন। কেননা তাহারা মহুষ্যধর্। ও 

মহ্য্যকর্ম! ছিলেন ॥ তবে কি দেবতাদিগের জন্ম ও মৃত্যুও হইত ? ভাহাদিগের 
জন/মুতা ও মনুষ্যধর্শা, সকলই দেখ! যায়। স্বং খগবেদই বলিতেছেন যে-_ 

. দেবানাং চু বয়ং জান! প্রবোচাম বিপন্তয়। ॥ ১৭২১৭ 
আমরা এখানে ্পষ্টবাঁক্যে দেবতাদিগের “আনা” ব] জন্মের কথা! বলিব. ই 

তৎপরই, ্ রন্গাদিদেবগণ খে অদ্দিতিগর্ভে জন্বিয়াছেন, তাহ! ভিন্ন ভিয় মন্ত্রে 

এবং ব্রাহ্মণ বিবৃত হইয়াছে । তথাহি বায়ুপুরাণম্-_ 

তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে | ৬২1৫অ উ - 

সেই দেব তা্দিগের জন্মও ছিল ও মৃত্যুও ছিল। তথাহি যাজ্ঞবন্ধ্য £-_ 
 শন্রী বহ্ৃযতী নাশং উদধি দৈবিতানি চ। ১.।৩অ 

. এই ব্স্ুমতী, মহাসাগর সকল ও দেবতার! বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। তথাছি, 

্ দেবা মৃত্যোধিভ্যতঃ অীং বিন্তাং প্রাবিশন্। 
দেবতার! মৃত্যুহইতে, তাঁত হুইয়। খক্, যধুঃ ও সাম, এই বেদত্রিতয়ের 

পঠনগাঠনাস প্রবৃত্ত হইলেন । তথাছি মহাভারতে ভীন্বপর্ববণি-_ 
. ... দীর্ঘায়ষে। মহারাজ জরামৃস্যবিবণিত1£। ৩০/১১অ 

হে মহারাজ |. সেই শাকদীপ ( মঙ্গদিয়। ) বাসী দেরগন্ধব্বাদি 
সকলে. অকালে জর! ব৷ অকালে মৃত্যান্ধায়া! আক্রান্ত হইতেন না, পরন্ত তাহারা! 
দীর্ঘনীবী ছিলেন। সুতরাং দেবগণ চিরজীবী ব। অমর ছিলেন ন!। বদি দেবার 
অমুরই হইবেন, তাহা হইলে কেন দেবান্থরবুক্ধে তাহাদিগের মৃত্যু. হইত? 

কেন..বৃছম্পত্বির পু. কচ, দৈত্যগুরু শুরু চার্য্যের নিকট ম্ৃতসজীবনীবিষ্টা 
শিক্ষা, করিতে গিয়াছিলেন? কেন সতী দেহত্যাগে দেবাদিদেব মহায়ের 

কীদিয়। আকুঘ হইয়াছিলেন? 

১. 

£ 
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ফলতঃ যাহারই জন্ম আছে, তাহীরই মৃত্যু হইন্ থাঞ্চে, এ প্রারুত্তিক 

নিয়দেক় আক্রামণ' হইতে *দেধতীরাও বক্ষ পাইতে পারেন নাই। অন্তে পরে 
কাঁকখা? মন্থুধ্য মরিগসী যে যমেক্ বাড়ী বাইন থাকে, সেই সর্ধলোকাস্তকার 
বদকে্ড মরিয়া বমের যাড়ী বাইতে হইয়াছিল । বদা অথর্বধেদ£-_ 

» যে! মমাত প্রথষো। মত্যণনাং ষঃ প্রেয়ার প্রথমে! লোক মেতষ্। 
বৈবন্থতং সংগমনং জনানাং; যমং রাজানং হবিষ। সপধ্যত ॥ ১৩৯ ৪র্থ-খ 

তন্ত্র সান়ণভা ফাঙ্.. যো ঘমো রাজী মতানাং মরণধর্পাং মহুষ্যাণাং মধ্যে 

ত্ব়মপি একঃ সন্ প্রথম; প্রথমভুতো মমীর ম'রণং প্রাপ্তীবান্। 'মৃঙ, প্রাণত্যাগে 
লিটঃ পরস্মৈপদং 1 এতং লৌকং যো৷ বমোপ্পাঁজ। প্রথমভূতঃ গ্রেকলাক্স প্রগতবাহ্। 
প্রথমং মরণং পশ্চাৎ লোকাত্তর প্রাপ্তি: ইত্যুতঙ্নং যমোপজ্ষ আসীৎ ইতর্থঃ । 
অতএব বমস্য ষনুষ্যবৎ কামক্রিতৃত্বাদি কং যাগাৎ রাজাপ্রাপ্তিশ্চ আর়ায়তে। 

“যমোবৈ অকাময়ত পিতৃণাং রাজ্য ং অভিজয়েয়ং* ইতি তৈঃ ব্র! ৩১1৫।১৪' 

ইখং যোষমোরাজা মরপপূ্বকং প্রথমং প্রেয়ায় অস্মাৎ লোকাৎ প্রগতো। 
বভৃব। শং বৈবন্বতং, বিবন্বানি আকিত্য:, তন্ত পুক্রং জনিমতাং প্রাণিনাং 

ংগমনং সংগচ্ছন্তে অন্মিন' ইতি সংগননঃ। জনিষদ্তিঃ সর্বৈঃ প্রানিভিঃ 
সংপ্রাপ্যষ্ ইত্যর্থঃ। এবং' গুধবিশিষ্টং মং রাজানং ঈশ্বরং প্ার্ণিকতগ্থৃকত 

ছুন্ধতানুরূপেণ নিচ ইতি যাব্ৎ। হবিষ! আন্যপুরোভাশাদিনা 'ঈপর্যাত 
পুজয়ত। 
'যমও একজন মন্ুধা ছিলেন, তিনিও অন্ঠান্ঠ মহূষ্ের ন্যায় মরিয়া; পর- 

লোকে চলিয়া পিয়াছেম। কিন্তু পরে' কর্শফলে পিতৃলোকের রাস 
প্রাপ্ত হয়েন। ” তীহাতৈ ম্বৃলোঁকেরা "সেই বৈবন্থত বধের" নিকট গষন 
করিতে ধাকে'। অতএব তোমরা যষরাজকে হাবিঘারা পুজা কর।' 

এখানে মন্তরপ্রণেতা খবি প্রথমে ধাহা বলিগীছেন, তাহা অঁতি 'সত্য কথা 
কেননা যিনি অদদিতিগর্ভপ্রতব আদিত্য বিষন্বানের পুত্র, 'অযোধ্যারাজ 
তৈবস্বত' ঙ্ছ বাহার খৈমাত্রেয "ভ্রাতা, ভিনি অবশ্যই ময়ণধর্পশীল' মহধাই 
বটেনা?' সুতরাং তিনিও অন্তান্ : ঈনুহ্যদিগের তায় নিয়া বথালয়ে' গমন 
করিয়াছেন কিন্ত খগবেধের: বছ মঞ্জে ইহাও আছে যে মাহৰ খনি 
পিতৃলোকস্থ যম ও বরুণের নিকট যায়, এখানেও মঙ্্গ্রণেতা ধরি সেই উঠে 

চবি, 



দেবতা ও মাঁনুধ এঁকই । [২৭৭ 

ভীঁত হই লিথিলেন'ষে স্হান মরিয়াছিলেন রটে, কিন্ত শেখে পিতৃলোফের 
রাজন প্রাপ্ত: হয়েন ও মৃতের "তাঁহার নিকট যাইতে থাকে। এই অক 

বিশ্বাস ডাহাকেও অন্ধীভৃত করঝে। ' " রি 
. কিন্তু যদি: মর! মান্থষেরা। যমের' বাড়ীই যাইবে, তাহ! হইলে ' নচিকেতার 
গর বর্গ নরক ও পিতৃ্লোকের বা বা মালিক সেই যম 'কেন ০ কওন। 

করিবেন 1 কঠোপনিষদে' আছে-_ ্? 
থে প্রেতে বিচিক্ধিসা মুযো, অন্তীত্যেকে নায়ষন্তীতি চকে । 27 
'*এতৎ বিভ্ভাষ্ অস্থশি য়া, বরাঁণামেং বরস্তৃতীক়ঃ ॥২০।১ বলী। 

চা ' মান্য মরিয়া কোথায় যায়, কি হয, এ বিষয়ে তীর সংশয়)? 

ফেহ কেহ বলেন বে মৃত্যুর পর আত্ম! থাকে, 'কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর 

কিছুইাধাকে মা। আমি'তোমার নিকট এ বিষয়ে উপরিষ্ট হইয়! প্রকৃত তথ্য 
আাঁনিতে চাহি, আমার ইহাই তৃতীয় প্রার্থনা । যয নানি রন ও চোকতল। 
করিতে। করিতে বলিলেন যে." . রি 

' দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুর! সিপবিজের টন থশ্নঃ। 
অনুযং বরং নচিকেতোবুণীধঘ'মামোপরোৎসীরতি মা হজৈনম্ ৪২১ 

' বাপুহে আমি ত ইহার কিছুই জানি না, পুক্রে ব্রন্ধ, বিষু। ও শিব 
শীভৃতি বড় বড়" দেবভারাওড ও 'বিষদ্ে বহু অনুসন্ধান করিধ়া এ বিষয়ের 
অণুমাজ্র তথ্যও" জালিতে পারেন' নাই। আমি কোন্ ছার? হছে নচিকেত$ 
তুমি আধার নিকট অন্য বয় চাছ, এবিষয়ে আমাকে আর কোনও উপরোধ 
করিঙনা, এ 'বালাইটার ' 'আর পুনরুখাপনও করিও ন!। 
'“'অতং্ব যে বনে 'স্ৃত্ু হইয়াছে, নচিকেতাঃ সশরীরে পদ্রজে হবর্দে 

যাইয়। যে ষমেয়'নিকট সসম্মানে গৃহীত হয়েন, সে বম অবশ্তই দেবত। ও. বুষ্য 
(নর) উভক্পই ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, যে ব্রন্গা, বিষু, ও শিবাদি দেখগণ' 
এখন অন্তর্ধ্যা্ী স্বয়ং বন্ধ বণিগা অচিত হুইচ্চেছেন, পরকালতত্বানভিজ্ঞ তাহারা 

ঝিফালজ, স্থিলেন না, ইহাও- এতাবতা সপ্রমাথ হইতেছে। বদি ভ্রিহাক 
জিকা্পজই হইবেন, ভবে কেন -ভীহার1 মাঞ্ছয ধরিয়া কোধাকস হায়, তা 
জনিতে অসমর্থ হইবেন? ফেবল ইহাই. নহে, দেষভার। গোবধাদি. করিতেন 
বলিয়াও অথর্বাবেদ তাহাদিগকে যে চক্ষে দ্বেখিল্নাছেন) তাহাতেও ' €কানও 
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বিরেকশীল ব্যক্তিই দেবতাদিগকে আহারনিজ্রাতরনৈধুনশীল সাধারণ 

মনুষ্য ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর জীব (যাহা ভাঙ্িক ও থিওসপিষ্টগণ বলির! থাকেন) 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করিভে পারিবেন না । অথবর্ব বেছ বলিতেছেন বে-_ 

বুঙঠ। দেব! উত শুনাই বজত্ত উভ গোরলৈঃ পুরুধাহযজন্ত । 
। ষ ইমং বজ্ং মনস! চিকেত প্রণো! যোচ সুমিহেহ আরব 0৩১৭পু ২খণ্ড 

তত্র সায়গভাষ্যম্......মুক্ক।: কার্যাকার্ধ্যবিবেকরহিতা দেব। যজমানাঃ প্তনাপি 
অবভত্ত। যঙ্ঞোহি পশ্ুসাধকঃ। তর অতান্তগহ্তিস্তাপি গুনঃ পণ্ুত্বেন নির্দেশাৎ 
কশযগ্ত নন্দ! দর্শিত1। অথাদ্যানাং পরমাবধিঃ-শ্ব! ৷ ও] গোঃ গোরুপপশোঃ 
অনৈ? অবস্থবৈরপি।অবধ্যানাং পরমাবধিঃ গৌঁঃ। পুরুষ বুধ! অযজত্ত। ইত্যাদি । 

অহে! দেবভার। কি মূঢ়, কি অজ্ঞান, তাহারা কুকুর ও গোরুর অনার! 
অনবরত যজ্ঞ করিয়াছেন ও কন্মিতেছেন। কুকুর অখানদ্যোর মধ্যে পরাকা্ঠি 
গরুও অবধ্যের মধ্যে পরাকা্1। বাহার! গোবধ ও কুকুরদ্বার! যজ্ঞ কারয়! 

উহাদের মাংস ভক্ষণ করেন, সেই দেবগণ নিতাস্তই নিম্কার্থ। বিনি মনে 
ষনে চিন্তা কলি এইরূপ জধন্ত বজের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিদ্বি আমাদিগের 
নিতান্তই নিন্কাভাজন। আমর! অবশ্তই এজন্য তাহাদিগের নিন্দ। করিব। 

ইহা ভিন্ন দেবতার! যঞ্জে নরবলি দিয়! মাংস খাইয়াছেনঃ ইহ. প্রত্যেক 

ঝরাক্মণেই আছে। দেবতার! সংস্কতভাষার অষ্টা দেবনাগরাক্ষরের উদ্ভাবস্ছিত৷ 
এবং সায়বেদের মগ্্প্রণেতা, কিন্তু তথাপি তাহার! সর্বদ]. কাটাকাটা 
মারানারী করিয়৷ বরিয়াছেন,যুদ্ধবিগহত লাগিয়াই ছিল। তৎপর বস্কাও শ্ব-কন্য) 
সরশ্বভীতে উপগত হইয়াছেন, ইন্দ্র গুরুপত্ঠী অহল্যার সতীত্ব ন্ট করিয়াছিলেন 
পৃ! আপনার তথ্রী .ও বিষাভাতেও উপগত হইয়াছেন, ইহা খগবেছে 
রডিযাছে। সুতরাং দেবতার! মাঙ্কষ ভিন্ন উচ্চশ্রেশীব্য ১০108 ইছ। কেবল 
শাস্তে অরুত শ্রম অন্ধ মুখরদিগের মুথরব মাত্রে। 

! ব্রাহ্মণ এ দেবতা এক। | 
দেবার যে.নর ও মানুষ ছিলেন, ইহ! প্রদর্শিত ইসা কোহিফ রর 
সেই.ফেবগণই ভাতে আসিয়া “ভূদেব* বা “ভূ-স্থর” হই্কাছিলেন। মঙ্গলিয়ার 
ফেঝোগাধিক ব্রাক্মণ ও ভারতীয় ত্রাঙ্গণেক্গা জতিন্।। তবে গর্খেও কি ঢাতু-- 
ব্য ছিল? : বড ৪ 
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না তাহা নছে। চাতুবর্্ট ভারতবর্ষেও ভ্রেতাযুগের শেষ লময়ে প্রবর্তিত 
হয়। যঙ্গলিয়ার দেবতা ব! ব্রাহ্মণের! জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এ ব্রাঙ্গণ 

শষ তাহাদিগের গুণগড় উপাধি ছিল। | 
বন্ধ বেদং জানাতীতি ব্রাঙ্গণঃ ৷ 

ধাহার। ধেদত্ত, শ্বর্গে তাহারাই ত্রাঙ্ষণনামের বিষয়ীভূত স্থিলেন। সে 
সময়ে স্বর্দে ব্রহ্ম (ঈশ্বর )বা পরমেশ্বর অস্তিত্ব কাহারও পরিজ্ঞাত হইয্ক- 
ছিল না। তাই সামবেদ্দে ও খগবেদের প্রাথমিক মন্তরসমূহে প্রক্ক তিপুজ। 
ভিন্ন ঈশ্বরান্ুভব ব৷ ব্রক্ষোপাসনা প্রসঙ্গ দেখ! যায় না। 

আচ্ছ! ব্রাহ্মণ ও দেবতার! যে একই, শাস্ত্রে ইহার কোনও প্রমাণ আছে? 

"অবশ্তই আছে । হৈত্তিরীক্স ত্রাণ বলিতেছেন যে-_. 
আগ্নেঘে! বৈ ব্রাঙ্ছণঃ। ৭০০পু ঠ 

আক্ষণগণ অগ্নিবংশপ্রভব । শিষ/ শঙ্করও ছান্দোগ্যভায্যে বলিয়াছেন যে--. 

ছালোকাৎ অগ্নিভ্যে! বয়ং ক্রমেণ জাত! অগিস্বরূপাঃ 1 ৩৫২পু। 

আমরা ব্রাঙ্মপগণ স্বর্গে অগ্রিহইতে ক্রমে জগ্ম গ্রহণ বরিয়ানি। সাজা 

অগ্রিসহ অভিন্ন । তথাহি তের ব্রাঙ্মণমূ।. 
অপ্নের্বা এতাঃ সর্ধবাসন্থে। বদেতা দেবতাঃ | ২৯৬পৃ। 

ধাহায়া দেবতা, তাহার! অগ্নির দেহম্বরূপা। অর্থাৎ দেবতারা অননিকুল 
প্রভব। স্বর্গের অজিরাহ ইতেই অস্্ির জন্ম। তাই বল! হইয়া খাকে-_ 

অপি দে'বযোনিঃ 

 অগি দেবকুলসভূত । সৃতয়াং সেই অগ্নির সন্তান ব্রাঙ্গণগণও দেবতা। ফেবল 
অগ্নিকুলপ্রভবগণ ফেন ? চন্দ্রবংশীয়গণও দেবতা! ও ত্রাঙ্মণ ছিলেন। ব্ধাহ 
তৈঃ ত্রাং- | 

ূ . খৌষো। হি ব্রাহ্মণঃ। ৭**পৃ 
সোম যা চক্জাবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ। অতএব চাতুব এপ তিষঠার পুর্বে পুরধরবাং ও 

সছষ-প্রভাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তথাহি তৈতিরীয় ব্রাঙ্গণম্্-. 
এতে খনু বাব আদিত্য বৎ ব্রাঙ্গণাঃ। ৫৬্পৃ 

অদিতিগর্ড প্রতব ক্রন্ষ। ( ধাতা ), ভগ, অর্ধামা, তুষ্ট, বরু*, মিত্র, বিব- 



৩ খাঁনবের আদিজন্বাভূমি | 

খ্বান্, হুর, সবিতা, পৃষ।, ইন্্র ও. বিষণ, ইঞ্ঠার। ব্রাহ্মণ ছিলেন! হি 

'দেবতাও বটেন? সয়া: ব্রাহ্মণ ও দেবত্! এক হইতেছে । , ২, 
যদি বিবস্বান্ ও ূর্যা, ব্রাহ্মণ ও 'দেবত! ,হয়েন, তাহ! হইলে ভাসুর, রে 

্রতিষঠার পূর্বেই অধ্যোধ্যবর় বৈব্বত মন্তপরস্তি ্লাজগণ এবং সাবরশিগোত্রের 
€সাবর্ণিঃ সুর্যাতনয়ঃ) লোকের! ত্রাঙ্গণ ও দেবতা ছিলেন,. ইহ. স্বীকার 

কৃরিতে হইবে? ফলতঃ শ্র্গের দেবত! যমের ভাই বৈরত্বত মন, দেবতা. তির 
আর কি হইতে পারেন? তথাহি-- .. ও 

দ্বৈয্যো বৈ বর্ণে ব্রাহ্মণঃ। কিন এ ৬ 

2. ঃ্্াঙ্ধণে! বৈ সর্ব দেবতাঃ। 1৯৮৫পৃ এ. 1; 1.: 

ব্রাক্গগগণ দেববংশপ্রতব, তাহারাই সকল দেবতা! শিয়া পরও 
ছান্দ্যোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন ষে-_ 

এনে বৈ ধেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ্রাহ্ণা: . 

রথ যে নিত্য প্রতাঙ্ষীতৃত ্রান্ষণ, ইারাই দেবড়া.। মনীষী পোঁককও 
কাহার -1701817 1) 315509 নামক গ্রন্থের একক্র বলিয়াছেন বে-_, 

পু 10625 21৩ 31900780255 05806 5005 নাথঞ্য 

20০90010 06 101)6 01119, 2 162, 

.. ক্রাঙ্গণ ও দেরতা একই, কেননা এই উতর পরিভাষার বি, এক ।. তবে 
এই বচনটী আসিল কোথা! হইতে ? রঃ 

দবেবাধীনং জগৎ সর্ব সন্ত্াধীনান্ত মোবাঃ | 
তে মন্ত্র ব্রাঙ্গণৈজ্ঞতা স্তম্বাৎ ব্াহ্মণো দেবতা ॥ 

সকল জগৎ দেবাধীন, দেবতার! আবার মন্ত্াধীন, ান্ধণের। আবার সেই 
মন্ত্রধিৎ, এজন জাঙ্গণগণও দেবতা |: 

না--ইহা আধুনিক হাতগড়! বচন। সকল জগৎ যদি দেবাধীন হইত 

তাহা হইলে দেবতার! দ্বর্ণত্র্ট হইবেন কেন? ভাহার! হস্বাধীনও নহেন, 

কেননা:মন্ত্রের কোনও বশীকরণ শক্তিই নাই। মন্ত্রের শি আছে, ই 
॥ 1! 

কুসংস্কারান্ধদিগের অমূলকধারণানাত । 17 দি 



বিংশাধ্যায়। 
স্বর্গ ও নরক তৌম। 

গন্বর্গ ও নরক ভৌম”, “দেবতারা যান্ষ'*, আমার একথায় 
সনাতন হিহ্দুত্রাত্গণ বড়ই নারাজ। কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই“ধখন 
সবর্গনরকের পারলৌকিবত্ব ও দেবতাদিপের অমরত্ব এবং 5008707010প্ত্ের 
কোনও সন্ধানই পাওয়া যার না, তখন আমি কেমন করিয়। শান্ত্রবিরুদ্ধ অন্ধ 
বিশ্বাসের অন্ধবর্তী হইব ? 

বন্দি দ্বর্গ, নরক ও পিতৃলোক, পারলৌকিক হইত, তাহ! হইলে স্বর্গ, 

নরক ও পিতৃলোকেয় মালিক যম কেন নচিকেতার প্রশ্নে বলিবেন যে 

মানুষ মরিয়া কোথাক় যায় তাহ। আমি জানিনা, ব্রহ্থাদি দেবগণও জানিতে 

পারেন নাই ? ফলতঃ মৃত্যুর পর কোনও পারলৌকফিক স্বতন্ত্র শ্বর্গ, স্বতন্ত্র 
নরক ও স্বতন্ত্র পিতৃলোক আছে, কি না, তাহা অদ্যাপি কেহ জানিতে পারেন 

নাই, কখন জানিতে পারিবেন কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারেন নাই। 

“বল দেখি ভাই কি হয় মলে” । রামপ্রসার্ধ সেন 

কিন্ত স্বর্গে ব্রন্ষা, বিষুঃ। শিব, ইন্জ, চন্দ্র,“ বাছু ও বরুণাদি দেবগণ বসবাস 

করিতেন, যে নরঞ্জে দৈত্যদানবদিগের বাস গৃহ সকল প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, 

ঘে পিভৃলোক জগতের সকল নরনাত্বীর আদিস্থতিকাগার, উহার একটী, 
স্থানও তৌম ভিত্র, পারলৌকিক নহে, ও পারলৌকিক হইতে পারে না। 

পাঁরলৌকিক হইলে ভারতীয় ত্রাঙ্গণ নচিকেতাঃ কেমন করিয়া পদ্রব্রজে 
পিতৃপতি যমের নিকট গমন করিলেন ! কেন যম বলিলেন; তুমি ব্রাহ্মণ ও 

'অতিথি,তুমি আমার নমস্ত ? মহাভারতে বিবৃত আছে যে ব্যাসদ্দেব একশেট, 
মহাভারত পিতৃলোক ও একশেট দেবলোকে প্রেরণ করেন ( ১৯৬।১অ 

আরদিপর্ব)। যদি পিভৃলোক,: ফেবলোক ও স্বর্গ পারলৌকিক হয়, তাহ! হইলে, 
ব্যাস কি তাহার মৃত পিতার খাটিক্লার সহিত মহাভারত বান্ধির। দিয়। ছিলেন? 

বুধিষ্টিরের শ্বর্গীরোহণও পুভ্তির গল্প নহে । তিনি ভ্রাতুগণ ফু ন্বর্- 
৬ 



২৮২ মানবের আদিজশ্মভূমি। 

গষনেচ্ছুক হইয়! না দিলেন কাষনা-সাগরে বম্প, না দিলেন উর্ধদিকে শুনের 
পানে লন্ফঃ এবং ন! দিলেন তাহার! গলায় দড়ি, যে ষনি্া! পাঁরলৌকিক 
স্বর্গে পছছিবেন। তাহারা বত্রিনারায়ণের পথে স্বর্গে যাইতে ছিলেন, 
যদি ব্যাসের একথ। মিথ্যা না হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে যেঃ তীহাদিগের 

অধিগম্য ও গন্তব্য স্বর্গ, হিমালয়ের পর পারে কোনও স্থানে ছিল। বুধিঠির 

তথায় সকুকুর পদব্রজে গমন করেন। বিষুও এই পথে ছুই তিনবার ভারতে 
আগমন করেন, এই জন্তই উক্ত পথের নাম “ম্বগন্থার'” ও “হরিত্ার+। 

হিমালয়পত্বী মেনক1 (তদানীন্তন নেপালরাজ্মহ্ষী গৌরীকে বলিমা 
ছিলেন_ 

পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভৃমন্ত্ঃ। কুমার 

হে গৌরি ! তুমি তপস্যার জন্ত কেন দূরে গমন করিবে ? তোমার পিতার 
এই দেশ সকলই--দেবভূমি বা স্বর্গ। সায়াপাচার্ধযও অধর্ববেদের ভাষ্যে একত্র 
বলিয়াছেন যে-_ 

হিমবদ্ছিরঃপ্রদেশ এব স্বর্গভূমি রিতি প্রসিদ্ধিঃ1৪৩৯ পৃ--৪র্ঘ খগ্ 

“হিমালয় পর্বতের শীর্যদেশই স্বর্গভূমি” এইরূপ প্রসিদ্ধি। ফলত: 
হিমালয়ের পৃষ্ঠহইতে উত্তরকুরু পর্যস্ত সমস্ত স্থানই ন্বর্গ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। তজ্জগ্তই যুধিষিির হিমালয়ের পথে মুখ্য বা আদিম্বর্গ ইলাবৃতব্ষে ব! 

মন্গণিক্াতে গমন করিতে ছিলেন ও তিনি নিজে গ্িয়াছিলেন। 

কেবল বুধিঠির নহেন, ব্বর্গের দেবতারা, বিশেষতঃ, দেবধি শারদ যখন 

তখন তাহার বিমানে চড়িয়! স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করিতেন। যথন ভারতে 

দেবাস্ুর যুদ্ধ হয়, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভারতে আতিয়া রাজ! দশরথের সহায়ত। 

গ্রহণ করেন। ভারতের নহুধ ও যবাতিও স্বর্গে যাইয়! ইন্দ্রত্থ করিয়। 

আপিয়াছেন। মহারাজ সগরও আধ্রেয়ান্ত্রশিক্ষার্থ দ্বর্গে গমন করিয়। 

ছিলেন! যছ্ৃক্তং মহর্ধষিবায়ুনা-- 

আগ্রের মন্ত্রং লক তু ভার্র্বাৎ সগরে! নৃপঃ। 

জঘান পৃথিবীং গত! তালজজ্বান্ সহ্ৈহয়ান্ ॥ 
নারাজ সগর তার্নবেক নিকট ঘআগ্রোস্ত্র শিক্ষা করিয়! পৃথিবী বা ভারত- 

বর্ষে আসিয়া! হৈহুয় ও তালজজ্ম ক্ষজ্রিরগণকে বিনাশ করেন। 



দ্বর্গ ও নরক ভৌম। ২৮৩ 

অর্জন পাঁচ বংসর ইন্দ্রের নিকট স্বর্গে থাকিয়া অস্ত্র শিক্ষা করেন এবং 
" র্লাজহুয় যঙ্জের সমস তিনি সসৈত্ে ঘর্গে যাইয়! কর গ্রহণ করিয্বাছিলেন। 

চন্রকসংছিতাতে বিবৃত আছে যে ভরঘ্াজাদি খবিগণ ভারতবর্ষহইতে দ্বর্গে 

যাইয়া ইন্দ্রের নিকট আযুর্কেদ অধ্যয়ন করেন (এই পুস্তকের ৯৪পৃ দেখ)। 
মহাভারতে বিবৃত আছে যে ( ৭৪প্ দেখ) গন্ধমাদন পর্বত ( গন্ধমাদন বর্তমান 
বেলুরটাগ) স্থিত খধিরা এক সময় তথ।হটতে স্বর্গ পার হইয়া ত্রহ্বলোকে গন 
করেন। তখন ব্রক্ষলোকে সমবায় বা সভা হইতে ছিল। 

এই স্বর্ণ (স্বর্গপারং চিতীবুঃ সঃ) আমাদিগের আদিম্বর্গ দো বা ইলাবৃত- 
বর্ষ, বেলুরটাগহইতে ব্রঙ্গলোক বা উত্তরকুকতে যাইতে হইলে সকলকে 

দ্যো ব! আদিম্বগ মঙ্গলিয়। পার হইয়া! যাইতে হইত। ব্বামান্ণের কিছ্িদ্ধ্যা- 

কাণ্ডের একত্র বিবৃত আছে যে (এই গ্রন্থের ৭৬পূ দেখ)সীতাদ্বেষণপরায়ণ বানর- 
চমৃগণ পদবরজে ভারত-হইতে শু্লোকে গমন করেন। ছান্দোগ্ে বিবৃত 

আছে যে একজন ভারতীয় অন্তেবাসী বলিতে ছিলেন যে আমি ব্রহ্মলোক- 
হইতে আসিতেছি, তথাকার অবস্থা এই যে তথায় হ্ধ্য উদ্দিত হইলে অস্ত 

যায় না, আন্ত গেলেও উদ্দিত হয় ন|। (ছগ্মমাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি, পৃ ৭৯ 
দেখ) অথর্ধববেদে বিবৃত আছে ষে-- 

্রহ্ষচার্ষেযতি সমিধ! সমিদ্ধঃ কাষ্ঃ'ং বসানে। দীরক্ষিতে। দীর্ঘশস্রঃ | 
স সদ্য এতি পূর্ববম্মাৎ উত্তরং সমুদ্রং লোকাস্ত সংগৃভ্য মু রাঁচরিক্রৎ ॥ 

১০৬ পৃ-৩য় থগ্ 

কষ্ণবন্ত্রপরিহিত দীক্ষিত ও দীর্ঘশ্শ্র ভারতীয় ব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হইয়া 
পথে নান! দেশ অতিক্রমপূর্ববক পৃর্ববহইতে অতি অল্পদিনের মধোই উত্তর সমুদ্রে 

গমন করেন। 

এই পূর্ববদেশ বর্ম! বা মগধাদি এবং এই উত্তর সমুদ্র শব্বের লাক্ষণিক অর্থ 
. উত্তরসমুদ্রবেলাবিলাসী উত্তর কুরু বা ব্রন্মলোক। কোৌধীতকী ব্রাঙ্গণে ও 
ব্রহ্ষলোকে গমনের যে পথ প্রদর্শিত হুইক়াছে(৭৭পূ দেখ) তাহা! ভৌম ভিন্ন পার- 

লৌকিক হইতে পারে না। অধর্ববেদে আছে (৪২৩২৪পু ১ম খও) ভারতীয় 
বণিকেক়্! বাণিগ্য দ্রব্য লইয়া দেবযানপথে ইন্দ্রের নিকট বাইয়া উহ! বিক্রন্ 
করিতেছেন। 



৯৮৪ মানবের আদিজন্মভূমি। 

উর্বশী দ্বর্গবেশ্যা, স্বর্গের পুরুরবাঃ তাহাকে বিবাহ করিয়। ভাহতবর্ষে 

আনয়ন করেন। তাহার গর্ভে নহুষপিত মহারাজ আয্ুুর জন্ম হয়। 

দর্গের ইন্দ্র ভারতের গৌতমপত্বী অহল্যাতে. উপগত হইয়াছিলেন।.. হ্র্গের 
মেনকার গর্ভে ভারতের বিশ্বামিত্রের ওরসে শকুস্তনারু জন্ম হয়। 

জ্ুতরাং এ হেন স্বর্গ অবশ্যই পাদগম্য ও ভৌম ছিল। উর্বশীর গর্ভও 
ভিঃ পিঃ পার্শেলে হয় নাই, অহলার সতীত্ব নাশও তিপি পার্শেলে হইয়া ছিল 
না। এসব গেল যুক্তির কথা, অত:পর আমর ভৌগোলিক প্রমাণঘার। স্বর্গের 
তৌমত্ব-সংস্থাপন করিব। মহাতারতে মহার[জ ধৃতরাষ্ প্রশ্ন করিতেছেন ধে-_- 

নদীনাং পর্বভানাঞ্চ নামধেয়ানি সম্তিয়। 

তথা! জনপদানাঞ্চ থে চান্তে ভূষিসংশ্রিতাঃ ৪ / 

হে সপ্তয়! এই ভূফিতে সংলগ নদ, নদী, পর্বত ও জনপদ সকলের নম 
সকল বল। সঞ্জয় বলিগেন যে-_ 

প্রাগার়ত! মহারাজ যড়েতে বর্ষপর্বতা? । 

অবগাড়। হ্যতয়তঃ সমুত্রো পৃর্ববপশ্চিমৌ ॥৩ 
হিমবান, হেমকুটশ্চ নিধবশ্চ নগোত্তনঃ। 

নীলম্চ বৈদূর্ধ্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্সিতঃ ॥৪ 

সর্বধাতুবিচিত্রশ্চ শূদবান, নাম পর্বতঃ। 

এতে বৈ পর্বত রাঞন. সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ॥৫ 

এবামস্তরবিফস্তে! যেজনানি সহত্রশঃ। 

তত্র পুণ্যা জনপদ শুনি বর্ষাণি ভারত ৪৬ 

ইদং তু ভারতং বর্ধং ততে! হৈমকুটং পরম্ 1৭ 
হৈমকুটীৎ পরঞৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে। 

দক্ষিণেন তু নীলস্য নিধধস্যোত্তরেণ তু ৮ 

প্রাগারাতে। মহাতাগ মাল্যবারাম পর্বতঃ। 

ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্বতোগন্ধম[দ নঃ ॥৯ 

গরুমগ্ডলয়োন্বধ্যে নেকঃ কন্কপর্বতঃ 1১০ 

ত্য পার্গেধনী দীপা শ্ততারঃ সংস্থিতা বিভো। 1১২ 



স্বগ”ও নরক তৌ । ২্ধ, 

ভদ্রাস্বঃ কেছুমালস্চ জন্ব_দ্বীপশ্চ তারত। 
: উত্তর। শ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ৪১৩ 
তত্র ছেবগণ! রাজন্ গন্ধর্বান্থররাক্ষসাঃ | 

' অগ্রোগণসংযুক্তাঃ শেলে ক্রীড়ন্তি সর্বদা ৪১৮ 
তত্র ব্রহ্ধা! চ রুত্রশ্চ শক্র শ্চাপি সুরেশ্বরঃ |. 

সমেত্য বিবিধৈর্যক্র্জস্তেৎ নেকদ্গিণৈঃ ॥১৯-৬অ ভীকপর্বর । 

হে মহারাজ! হিমবান্, হেমকুট, নিধষ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্, এই ছয়টী 
বর্ষপর্বত। ইহারা পূর্বক পশ্চিমে বিস্তৃত ও উতয় দিকে পূর্ব ও পশ্চিষ সাগরে 

যাইয়। প্রবেশ কক্রিয়াছে, ইহার) ষে সকল জনপদে অবস্থিত, উহ্হারাই এক 
একটী বর্ষ। . 

আমাদিগের অধ্যুষিত এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ, ইছার পর হেমকুট-বর্ষ, 

হেমকুটের উত্তরে হুরিবর্ষ, উক্ত নীল পর্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্বতের উত্তরে 
মাল্যবাম্ পর্বত, উহ! পূর্বদিকে বিস্তৃত। মাল্যবানের পর গন্ধষাদম পর্বত 
( উহ পশ্চিমে ) অবস্থিত । এই উভয় পর্বতের মধ্যস্থলে ( একদিকে ষাল্য- 
বান্, অন্ত ছিকে গন্ধষাদন ) স্বর্ণাকর মেকু-পর্বভ । উক্ত মেরুপর্ববতের '- চাকরি 

পার্থে এই সকল দ্বীপ অব্থিত-_ 
উত্তরে উত্ধর কুকু বর্ষ, দক্ষিণে জদ্ু দ্বীপঃ পুর্বে তা বর্ষ ও পশ্চিবে 

কেতুমাল বর্ষ। এই উত্তর কুরুতে পুণ্যবান্ লোকের। বাগ করিয়া! থাকেন। 
সেই মেরু পর্বতে দেবগণ, গন্ধবর্য, অসুর ( বস্ততঃ দৈত্য ও দ!নবগণ ) রাক্ষস ও 
অগ্মরোগণ বাস করেন। ব্রহ্ধা” শিব, ইন্দ্র ও স্থরেশ্বর বিষু এই মেরু পর্বতে 
বছ দক্ষিণ দান করিয়। ষজ্ঞ করিয়া থাকেন। বাযুপুরাণে বিবিত আছে-_ 

ইদ্দং হৈমখতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্ুতমৃ। 
হ্মকুটং পরং তম্মাৎ নাস্তা কিম্পুরুষং স্থৃতষ্ ॥২৮ 

নৈষধং হেমকুটাত্ত, হরিবর্ষং তহচ্যতে । 

হরিবর্ধাৎ পরব মেরোশ্চ তদ্দিলারৃতম্ ॥২৯ 
ইলাবতাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্। 

. তশ্থাৎ পরতরং শ্বেত বিশ্রুতং তৎ হিরগায়ম্ ॥ 
হিরণুয়াৎ পরথণপি শৃগবাংঘ্ত কুক স্থৃতষ্ ॥৩০.--৩৪অ 



৯৮৬ মানবের আধিজন্ম ভূষি। 

ইহা! আমাদিগের ভারতবর্ষ, ইহার বর্ধপর্বত হিমালয়, তজ্জন্য ইহার নাম 
“হৈমবতশ্বর্য। ইহার উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, উহার বর্ষপর্বত হেষকুট । তাহার 
উত্তরে নিধঘ বা হরিবর্ষ, উহার বর্ষপর্বত নিধধ, উহার উত্তরে মেরুপর্ববত 
সনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উহার উত্তরে রম্যকবর্ষ, পর্বত নীল, ও তছৃত্তরে হিরগ্নয়বর্ষ 
উহ্থার বর্ষপর্বত, শ্বেতপর্বত, ও তহুত্তরে উত্তরকুরু, উহ্থার বর্ষপর্বতের নাম 
শৃঙ্গবান্। শ্ীমদ্ভাক্করা চার্ধ্য বলিতেছেন যে-_. 

ভাব্তবর্ষমিদং হাদগন্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হব্রিবর্ষম্। 

সিদ্ধপুরাচ্চ তথ! কুরু তম্মাৎ বিদ্ধি হিরপ্ময়রম: কবর্ষে 8২৭ 

মাল্যবাংশ্চ ষমকোটিপত্তনাৎ্, রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদন: | 

নীলশৈলনিধবাবধী চ তৌ অস্তরাল মনয়ে! ব্িলাব্বতম্ ॥২৮ 
সিদ্ধাত্তশিরোমশি ভূবনফোধষ 

এই আমাদিগের.অধ্যুষিত ভারতবর্ষ, ইহার উত্তরে কিন্নর ( কিম্পুরুষ বা 
হেমকুটবর্ষ), উহার উত্তরে হব্রিবর্ষ, তৎপর ইলাবুতবর্ষে মধ্যগত সিদ্ধপুর, 
সিদ্ধপুরের উত্তরে রখ্যকবর্ষ, ও তহ্ত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ। 

বমকোর্টি পণ্তমের ( ভদ্রাশ্ববর্ষ ব! চীনের ) উত্তরে মাল্যবান্ ও কেতুমাল 
বর্ষস্থ রোমকপত্তনের উত্তরে গন্ধমাদনপর্বঙ । এই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন 
পর্বত রম্যকব্্ধস্থ নীলপর্ধত এবং হুরিবর্ষস্থ নিধধপর্বত পধ্যস্ত বিস্তৃত, এই 

মাল্যবান্ ও গন্ধমাগনের মধ্যভাগে ইলাবৃতবর্ষ। তথাছি-_ 

নিধধনীলঙ্কুগন্ধন্ুমালাকৈঃ অলমিলাবৃত মাবৃত ম! বভে। । 

অমরকেলিকুলার়সমাকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলম্ ॥৩* 

ইহ হি মেরুগিব্রিঃ কিল বধ্যগঃ, কনকরডময় জিদশালয়ঃ। 
 জ্রহণজন্মকুপক্পঞ্কর্ণিক! ইতি চ পুরাপবিদোহমুমবর্ণরন্ ॥৩১ 

উক্ত ইলাবুতবর্ষ,নিধধ,নীল, মাল্যবান্ ও গন্ধমাঙ্ন পর্বতত্বারা পরিবেষ্টিত । 

এস্কান অতি রমণীয়, এখানে দেবগণের বাসস্থান সকল বিরাজনান। তথাছি-- 

সদ্রদ্রকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্, মেরৌ যুরারিকপুরারৈপুরাণি তেষু। 
তেষামধঃ শতমখজলনান্তকানাং ফক্ষাদ্থুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টো ॥ 

উক্ত ইলাবুতবর্ষের মধ্যগত নানারদ্ব ও স্বর্ণের আকরভূমি উক্ত মেরুপর্বতের 

ভিন্টা শৃঙ্গ আছে। তথাক্স ব্রক্ষা, বিধু। ও শিবেফ় ভবনজয় বিরাপষান 



গ্বগ” ও নরক ভৌম। ২৮৭ 

উহাগ্ন নিকভাগে ইন্দ্র, অগ্রি, যষ, কুবের, বরুণ, বায়ু, চত্্র ও হুর্যযদেবের 

অষ্ট নগরী বিরাজমান! | : 

মহাভারত, বায়ুপুরাণ ও সিদ্ধান্তশিরোমণি উপরে নববর্ষের ষে অবস্থান 
নির্দেশ করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক বিবেকশশীল চেতম্বান্ ব্যক্িকেই 

অবনতমন্তকে স্বীকার করিতে হইবে বে ইহ! নমগ্রই ভৌম ভৌগোলিক ব্যাপার্। 
এবং এই নববর্ষই তৃভূবঃশ্বরাদি সপ্ততূবন, এবং ইছাদ্দিগকে লইয়াই“কা শ্যপীর” 

€আশিক়া) মহাজনপদ পরিগণিত । স্থতরাং এই দেবনিবাসন্বর্থ ভৌম ভিন্ন 
কি প্রকারে পারলৌকিক ঈহইতে পারে ? 

দেবগণের নিবাসভূষি মেরুপর্বত, ও বর্তমান আলটাই ( ইলাস্থায়ী ) পর্ববত 
অভিন্ন এবং উহ! আমাদিগের সুদূর উত্তবন্থ তুল্যসদতল ইলাবৃ্তবর্ষ বা দঙ্গলিয়! 
জনপদ। একই বিষ্ুপদ সরোবরহইতে শ্বর্ণদী ভাগীরথী ভারতে, সীতা 

ব৷ ইয়াংশিকিয়াং তিব্বত ও চীনদেশ,চন্কুঃঅকশস) কাবুলের ভিতর দিয় সমুদ্রে 

পতিত হইয়াছে, আর ভদ্র! নদী মহঃ, তপঃ সত্য বা ত্রিদিবের ভিতর দিয়! উত্তর 
মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। গুতরীং এহেন ভ্রিদিবাদি কেমন করিয়া শুন্যসংস্থ 
ও জনধিগম্য হইতে পায়ে ? উত্তরকুরু পাদগম্য,ব্ক্ষলোক বানবগম্য, ভারতবর্ষ 

পার্দগ্রম্য, আর মাঝখানের কিম্পুরুববর্ষয ও ইলাবৃতবর্ধাদি শৃণ্যসংস্থ ? মহা- 

ভারত, পুরাণ ও ভাস্বরাচার্য্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া! কি মনে হয় না বে ইহার! 
একই লমতলসংস্থ ও একটী অন্যটার উত্তরে/পশ্চিমে ও পূর্বের্ব অবস্থিত ? 
পক্ষান্তরে উহীর1 কেহই ত এমন একটা কথ। বলেন নাই বে ইহাদের একটী 
বর্ধও শূন্য বিহারী । 

উদঙজাতোহিমবতঃ স প্রাচ্চাং নীয়সে জনষ্। 

অথর্ধবেদ বলিতেছেন যে কুষ্ঠ ওষধি হিমালয়ের উত্তরে জন্সিন্না 
পরে হিমালয়ের পূর্বে জনলোকে নীত হুইয়। থাকে । সুতরাং এই জনলোক 
কি ভৌম ও বর্তমান চীনদেশ নহে? ফলতঃ ন্বর্ম ও নরক “পাপলৌকিক”, 
ইহ! শাস্ত্রে অরুতশ্রম ব্যক্তি দিগেরই প্রলাপবাক্য। 

তপস। যে হ্বর্ষমুঃ ।২1১৫৪।১ম 

শ্যর্থকাষে। বজেত”৭ শ্রুতি 
তপোবলে লোক সকল হবর্গে গিয়াছেন, সকলে ্বর্গকামনায় বজ করিতেন। 



২৮৮ মানবের আদিজক্স ভূমি। 

কিন্তু ইহাতেও স্বর্গের পারলৌকিকত্ব সিদ্ধ হয় না । ইহা! ত্বর্গের মহিমস্তোতক 
ধাকা মাত্র। অর্থাৎ ধে সে লোক স্বর্গে যাইতে পারে না। 

নাল্েন তপস লত্যঃ জুন্দরন্ত্রীসমাগমঃ 

এভাবতা এমন বুঝিতে হইবেন! ধে ন্ুন্দরস্ত্রী পারলৌকিক । অবশ্য দুই 

একী বৈদিকমন্ত্রেও ন্বর্গকে পারলৌকিক ন!1 বলিয়াছেন তাহ] নহে, ফল৬ঃ ধী 
নকল মন্ত্র পৌরাণিক যুগের ত্রাস্তিছ্ষ্ট। 

ইা৷ ইলাব্বতবর্ষ ভৌম ও উহ! দেবনিবাস, ইহা পুরাণপাঠে জানা বায় 
কিন্ত বেদে তাত্বশ কোন মন্ত্র দেখ! যায় না কেন? ধে দেবতারা ইলাবৃতবাগী 

ছিলেন? কেন ? কে বলিল বেছে এরূপ মন্ত্র নাই?খগবেদ বিশদাক্ষরেই 

বলিতেছেন যে-- 

ইলাং স্থবীরাম্ আযজামহে 18 
যন্ষিন্ ইত্দ্রোবরুণোমিত্রো অর্ধযমাদেবা ওকাংসি চক্রিরে 1৫--৪০-১ষ 

আমল স্ুবীরভূত্নিষ্ঠা ইল! অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ধকে পুজা করি, যেখানে" ইন্দ্র, 

বরুগ, মিত্র ও অধ্যমগ্রভৃতি দেবগণ বাসস্থান নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ 

ভূমিসংলগ্ন মেরুপর্বতে দেবগণের ভিন্ন ভিন্ন এক বিংশতিটা ভবন ছিল? উহ? 

এক বিংশতি স্বর্গ বলিয়া কধিত এবং এন্তৎ সমুদ্যনই ভৌম । (এক-বিংশতিকাঃ 
বর্গা বন্তস্তে মেক্কমুদ্ধনি ) জগন্মান্ত বিষুপুরাপ বলিতেছেন-_ 

ভৌম! হেতে স্থৃতাঃ স্বর্থীঃ1৪৮1।২আ।২অংশ 

ইন্্া্দি দেবগণের বাসভূমি এই সকল স্বর্থ “ভৌম”। তথাহি যার্কঙেয 

পুরাণম্-- 

এতে ভোৌম। ছিদশ্রেষ্ঠ স্বর্থাঃ সর্ব গুণাধিকাঃ। ১৬৫৪ 

হে ধবিজশ্রেষ্ঠ! সর্ব গুণের আধার এই স্বর্গ সকল ভৌম। তথাহি বায়ু- 

পুরাপহ্__ 

তত্র স্বর্গপরিত্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদ1। 

ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণ্োততমম্ 18২--৪৫অ 
সেই উত্তর কুরুতে আদিম্বগহইতে লোক সকল যাইয়া সর্ধদ] উপনিধিষ্ 

হইস্স। থাকে (জায়স্তে পাঠ বেদবিরুদ্ধ) উক্ত উভ্তরকুরুও সক গুণাধার ও 

উহাও একটা তৌন স্বর্গ । তথাহ ভাগবতষ্-__ 



গ্র্গ ও মরক তৌধ। ২৮৯ 

এ্রছিকো নরক: স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে। . 
হে মাতঃ | স্বর্গ ও নরক সকল এ্হিক জর্থাৎ ভৌম, ইহ খবির! বলিয়া 

ধাকেন। 

আচ্ছ! তিববতহইতে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত স্থান লইয়া যেন স্বর্গরাজ্য পরি- 

গণিত। কিন্তু নরক সকল কোথাব কি তাবে অবস্থিত ? শ্রীমঙ্তাক্বরাচার্যয 
ঘলিতেতছন যে-_ 

বসম্তি মেরো স্থুরসিদ্ধসঙ্ঘ। ওর্বেব চ সর্ষে নব্নকা: সঈৈত্যাঃ । ২১ গু 
মেরুপর্বতে দেবতা ওষ্সন্ধ খবিগণ বাস করেন, আর বাড়বানল প্রধান 

লমুদ্রময় ( জলাভূমি ) নরকে দৈতার্দানব সকল বাস করির! থাকেন । 
, ফলতঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যকর শোতনসংস্থা চৌরঙ্গী এবং আবর্জনা 'ও 

কর্দমািক্রি্ন অশোভনপল্লী বাঙ্গালীটোলাতে ষে প্রভেদ, পূর্ধবকালের স্বর্গ ও 
নবরকেও সেই প্রতেদ ছিল। দেবতারা যে উৎকৃষ্ট শ্বানে বাস করিতেন; 

উহাারই নাদপ্র্” আর তাহাদিগের মাতৃঘত্রেয় ও বৈমাত্রের ভ্রাতা দৈত্যানবের। 
ষে সকল কদধ্য স্থানে বাস করিতেন, উহাদেরই নাম “নরক” । খুব সম্তৰ 
নরকাম্থরের অধিকৃত ছিল বলিয়! উক্ত স্থান নরক” নামের বিষয়ীভূত ধোস্কের 

বাথ]! কাল্সত )। পাপীর। মরিয়া নরকে ঘার, ইহ! মিথ্যাবর্ণনাকারীপ্দিগের 
মিথ্যা কথা৷ তাহ হইলে ভাঙ্করাচাধ্য কেন বলিবেন যে নরকে দৈত্যদানবেরা 

বাম করেন ? ফলতঃ ভ্রান্ত পৌরাণিকগগণ বা একালের লোভী ব্রাঙ্মগণের মিথ্যা 
একার পীঠ, মিথ্য। গয়ামাহাত্ময ও মিথ্যা নরকাদির বর্ণন। করিয়া নিরীহ 

লোকদ্দিগকে কুপথে লইয়| শিক্াছেন। অহে। ভারতবাসী জগগ্বব্রেণ্য হইয়াও 

আজি এই সকল উপধর্দ্ে বিশ্বাস করিয়া জগতের সকলেরই পাদাহত ও ত্বণিত 
হইতেছেন এবং তাহার। হিদেনে পরিণত হইক়াছেন। যাঁহা হউক নরকের 

অবস্থানাদি নিদ্দেশ করিতে যাইয়া! মহামান্ত বিঝুপুরাণ বপিতেছেন ঘে__ 

মানসোত্তরশৈলে ভু পূর্ববতে। বাসবী পুরী, 
দক্ষিণেন বমস্যান্ত। প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ 

উত্তবেণ চ সোমস্য) তাসাং নামাণি মে শৃখু ॥৮ 
বন্বৌকসার। শক্রদ্য, যা্যা সংঘমনী তথা। 

পুবী সুখ! জগেশদা লোষসা চ বিজ বনী 1৯1৮অ। ২মংশ 
তথ 



২৯৬ মানবের আমিজস্ম ভূমি। 

মানস সরোবরের উত্তর দিকে যে পর্বত আছে, উহার পূর্বাংশে ইন্তরপুরী 
“বন্বোকসারাশ ) উক্ত পর্বতের দক্ষিণভাগে যমের পুরী--সংযমনী ? 
পশ্চিমে বরুণনগন্ী “সুখা” উত্তরে চন্ত্রনগরী বিভাবরী। 

যম স্বর্গ বা! পিস্ুলোকের রাজ! ছিলেন, লংঘমনীপুর, সে স্বর্গের রাজধানী 

পহে। উহাই নরকের রাজধানী । দেবতাপ্লা দৈতাদানবগণকে পরাভূত 
করিয়। পাতালে নির্বাসিত করিলে, যম যাইর়। সংঘমনীপুরের আধিপত্যও 

গ্রহণ করেন। বাষুপুরাণও বলিতেছেন ষে-_- 

দক্ষিণেন পুনমেরে! মানসন্তৈব সুর্ধনি | | 

বৈবন্তো। নিবসতি ষষঃ সংযমনে পুরে ॥৮৮।৫০অ 

মেরুপর্বতের দক্ষিণে (ভারতবর্ষের বা লম্কার দক্ষিণে যমালয় নহে.) 

মানস সরোবরের উত্তর দিকে সংঘমনপুর,বৈবস্বত যম তথায় বাস করেন । 

সুতরাং নরক মানসসরোবরের উত্তরদ্দিকৃম্থ কতিপয় জলাভূমি লইয়া পরিগণিত 
ছিল,তৎপর নিরক্ষর পাপীর্দিগকে সংপথে আনয়ন করিবার জগ্য প্রবীণের। নান। 

'বিভীষিকামূলক অনর্থক কথা বলিয়াছেন। ফলতঃ পারলেোিক নরক ও 

পারলৌকিক স্বর্গ, সম্পূর্ণই আকাশ-কুনুম | তবে মাস্থষ মরিয়া কোথায় বায়? 
মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহ। ব্র্গা,বিষ্ুত ও মহাযোগী শিবও জানিতে পারেন 

নাই, ম্বর্, নরক ও পিতৃুলোকের মালিক যমও তাহ! জানিতেন না। যোগীর! 

যোগবলে জানিতেন বা! জানিতে পারিয়াছিলেন, ইছাও যোল আন মিথ্য। 

কথা। তাহা হইলে, কঠোপনিষৎ (যাহা ভগবদৃবাণী ) কেন প্য়যা যয করিয়। 

শিরঃকণড,যন” করিবেন? অবন্ত সেকালের পৌরাণিকের! ও একালের 
খিওসপিষ্টগণ নাকি বলিয়া থাকেন যে--- 

“মানুষ মরিপ্ন। পরলোকে যায়, তাহারা তথায় অঙুষ্টপ্রমাণ পিঙ্গদেহ ব 

সুঙ্গদেহ ধারণ করে” । 

, " কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? কোন্ ব্যক্তি ফিতা দিয়া লিঙ্দেছের 
পরিমাণটা মাপিয়া আনিয়াছিলেন। কেই বাক্মদেহের প্রত্যক্ষ, ভষ্টা? 
ফলতঃ কতিপয় ত্রান্ত খবি ভৌম পিতলোককে ( মানবের আদি জন্মভূমিকে ) 
পারলোৌফিক প্রেত লোক ঠাহ্রিক্া বত গোপণ বাধাইয়] গিক্সাছেন । পক্ষান্তরে 
কনথব্ববেদ বলিতেছেন যে--- 



দ্বগও নয়ক ভৌম। ' ই৯৬, 

ককথে পন্থাং পিতৃু বঃ স্বর্দঃ | 
আসি পিভৃলোকে গমনের জন্ত একটী পথ ( পিতৃবাগ ) প্রস্তুত করিতেছি, 

ধে পিতৃলোক ও ন্বর্গ, একই | ফলতঃ মৃত্যুর পরই পুনরায় আত্বাটা জোকের 
মতন যাইয়া আর একট দেহ আশ্রয় করে, ইহা ছাড়া কোনও পারলোৌকিক 
ওয়েটাং রুম নাই, থাকিলে প্রমাণ থাকিত। চিঠিপত্রও পাইতাম । 'অবপ্ত 
তোমরা জন্ুমান করিতে অধিকারী, কেন না আমরা অনস্ত ও অনধিগম্য 

বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডের কেকি জানি? কিন্তু বেদ ও উপনিষৎ এবং স্্বতি, এ 

বিষয়ে নীরব। অবস্ত ঈষ্ঠশাপনিষং বলিতেছেন যে-_ 

অন্ুর্ধ্যা নাম তে লোক। অন্ধেন তমসাবৃতাঃ | 

তান্ তে প্ররেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কেচাত্মহনে। জনাঃ & 

ষেকেহ জান্মহতা। করে, সে অন্ধকারতমসাচ্ছন্ন অন্ত্থ্য লোকে গন, 

করিব ধাকে। তথাহি-.- 

অন্ধতমঃ প্রবিশস্তি যে হ সম্ভৃতি খুপান তে । ূ 

যাহার! ব্রষ্ধোপাসন। না করিত নর ও প্রকৃতির পুজ! করে,তাহারা তমোধক় 

লোকে গমনকরে । তথাহি কঠোপনিবৎ--- 

পীতোদক| জদ্ধত ণ! হৃগ্ধদোহ। নিরিক্িক়্াঃ | 
অনন্দানাম তে লোক স্তাণ্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ 

ষে ব্যক্তি পুরোহিতকে কেবল জলপানকানিণী বা কেবল তৃণভোদিনী 

অঠ্গ্পাত্রী,কিংব। যাহার দুধ দোহত হইয়াছে, কিংবা যে গাভী বন্ধ্যাদিধোব- 

সুক্ত, তাহ! দান করে,সে আনন্দহীন ছুঃখের লৌকে গমন করে। | 
কিন্তু এই সকল শ্লোকও আবধুনিক। কেম না আর্ববুগের খধিরা এই 

সকল সহজ অনুষ্টপের স্টক বচনা করিতেন না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের! 

আত্মহতা। কারিগণকে আত্মহত্য। পাপ ও অগ্নিঞ্ল এত্রং হুর্যোপাসক বা! প্রতিষা 
পূজকদিগকে প্রকুতিপুজাহইতে নিবৃত্ত করিবার জন্তই এ সকল বচন রন! 

করিগ্লাছেন, আর ক্ষতিগ্রস্ত পুরোহিতের! ভাল গাতী লাতের জগ্ভও এ সকজ 

পারলৌকিক ব্রিথ্য। ভয়ের আমদানী করিয়া! গিয়াছেন। ফলতঃ কোনও 

গারলৌকিক স্বর্গ-নরক থাকিলে ষহতি শুক্রাচার্যয তদীয নীতি্গ্রন্থে বলি তেন 
ন্ ষে-. 



২৯২ মানবের আধিজদ্মাভূমি 1 - 

ভূমৌ যাবৎ যস্য কীর্তি স্তাবৎ দ্বগে স তিষ্ঠভি। 

অকীতিরেব নরকে নান্তোইস্তি নয়কে! দিব ॥ 

এই পৃথিবীতে বাস কালে, যাহার কীন্ডি হয়, সেই শ্বর্গবাসী, আর যাহার 
অকীর্তি হয়, সেই নরকবাসী, ইছ1 ছাড়! কোনও শ্বর্গ বা নরক নাই। বিষু 

পুরাণও বলিতে ছিলেন যে-- 
মনঃপ্রীতিকরঃ শ্বর্ণো নরক সদ্বিপর্য্যয়ঃ | 

নরকন্বর্থসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দবিজোতম ॥ 

হে 'দিজোতুম! সংকার্ধা করিলে যনে যে বিমল জাত্মপ্রনাদ হয় 

উহ্থাই স্বর্গ, উহার বিপরীতই নরক । ফল্লতঃ পাপই নরক ও পুণগ্যই শ্বগণ। 
মহবি দৈষিনিও বলিয়াগিয়াছেন যে 

স স্বগ? স্যাৎ সর্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ ১৫1৩ পাদ । ৪অ 

তত্র শবরম্বামী......ইপ মিদানীং সন্দিহ্যতে কিং যৎ কিঞ্িৎ উতত *ম্থগঃ* 

ইতি। বং কিঞিৎ ইতি প্রাপ্তং। বিশেষানভিধানাৎ। তত উচ্যতে স ম্বগঠ স্যা 
সর্জান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ 

সর্ব হি পুরুষ।ঃ শ্বর্ণকামা:, কুত এতৎ ? প্রীতিহি ্বগ$, সর্বশ্চ শ্রীতিং 
প্রার্থরতে। 

যাহ। সকলের সন্বন্ধেই সাধারণ, তাহাই স্বর্গ । ফলত; এ স্গের অথ 

যনঃগ্রীতি । 

দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং শ্বগকামো যজেত, জ্যোতিষ্টোমেন শ্বগর্কামে বজ্জেত” 

ইহ! কেবল প্রীতিকামনামাত্র, কলতঃ তস্তির স্বর্গ ও নরকনাষে কোনও, 

পারলৌকিক স্থান নাই, যদি থাকে, তবে তাহা অন্দে । ফলতঃ যে স্বর্গে 

দ্বগ্বেশ্ঠারা ছিলেন, ষে স্বর্গে নন্দনকাননছিল, বর্গ! বিষু। ও শিবাদি ছিলেন, 

ষাহ। সংস্কৃত ভাবা, সামবেদ ও দেবনাগরের উৎপত্তিস্কান, তাহা! পরমার্থতই 

অপারলৌকিক ভৌম। উহার কি পারলৌকিক হইতে পারে? ন৷ উহারা 
শুণ্ত গগন? ফলত: ইহ ধারণা করাও যায় না। অবস্ত একালের নব্য 
নৈয়ারিকেরাও স্বর্গের একট! আধুনিক পরিভাষা রচন! করিয়াছেন। যথা 

যন ছুঃখেন সংভিন্নং ন চশ্রন্ত মনন্তরম্। 

জভিলাযোপনীতং যত, তৎ সুখং প্বঃপদাস্পদম্ ॥ 



বর্গ ও নরক ভৌম। " ২৯০ 

' কিন্তু ইহা মনঃপ্রীতিকর সুখ তিব্র কোন পাঁরলৌকিক স্থান নহে । 
থরুড়পুয়াণকর্ত।ও শ্বগ'কে সেই চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। বর্থা-_ 

মনোহনুকুলাঃ প্রমদা, রূপবত্যঃ ্বলঙ্ক তাঃ। 

বাস: গ্রাসাদপৃষ্ঠে চ শ্বগ+ স্যাং শুভকর্ধণঃ: ॥ ৪৪1 ১০৯ অ 

স্্রীগুলি মনের মত হইয়া স্থন্্ী হইবে ও অলঙ্ক.ত1 হইবে, বাস শৌভন; 

অষ্টালিকায়, ইহাই গুভকর্খীদিগের শ্বর্গ। ন্ুতরাং ইহাঘারাও পার্লৌকিক 

স্বর্গের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইতেছে । ফলতঃ যে বা আলটাই ( ইলাস্থাক্ী ) 
পর্বত-সন্বথ ইলাৰ্ বধ ব! বর্তমান মঙ্গলিয়াই ম্ব্গ এবং উহ্বাই মানবের 
আদি জন্মূমি। 



একবিংশাধ্যায় | 
কোন্ স্থান সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীন। 

কোন্ সান জগৃতে সর্বাপেক্ষা «প্রাচীন তষ*, ইহা লইয়াও লোক সবল 
পরস্পর বিবদমান কিন্তু এ বিবাদের যুলেও কোনও নিধান নাই। ফেব 
আমি দ্বিতিব, আমার মত প্রবল হউক. অন্তেরা আমার অন্ুগমন করুক, এই 
অহংভাব সকলকে উৎপথগামী করিয়াছে । ইউরো পীয়ে্া মনে করেন যে যখন, 

আমাদিগের কামানের গভীর গরজনে জগৎ বিকম্পিত, তখন আযাদিগের 

মতই সকলের নিয়ন্ত। হইবে, কিন্ত ইহ। কাজের কথা নহে। যখন সকল 

মানবজাতি একনিদানসমুখ» তখন তাহাদিগের যে একটা সাধারণ পিতৃ- 

ভূমিও ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। সে কোন্ স্থান? 

সে প্রাচীনতম স্থানের সম্ত। ও অবস্থানবিন্দু নির্ণয় করিতে হইলে সকলেরই 
কর্তব্য যে তাহার! আপন আপন দেশের ও তারতের বৈদিক ভৌগোলিক গ্রন্থ 

সকল অধ্যয়ন করিস! তবে সত্য নির্ণয় করেন। 

কিয়ৎ কাল পৃর্ব্বে ইউরোপীর়গণ আপনারদদিগকে “ককেশীয়ান”” নাতি 
বলিয়। অবগত ছিলেন ও নির্দেশও করিতেন। তৎপর এ “এশিয়াটিক নামটা” 

অবজ্ঞাস্থচক মনে করিয়। তাহার। আপনাদ্দিগকে 
[:111010157 1২50৩ 

বলিয়। নির্দেশ করিতে প্রবন্ধ হয়েন ও পুস্তকাদিতে পিখিতে আরম 

করেন যে *বালটিকসাগরের বেলাভূমিই মানবের আদি-জন্মাতূমি”। 
ভাহার! প্রথমে ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন যে-_ 

“শ্ীকসত্যতাই" 
জগতের আদিষ সভ্যতা,তৎপর তাহার! উহ! প্রন্কত নহে জানিয়। মিশরে র' 

গলদেশে সেই বরমাল্য পরাইয়াদেন। মরে নামক একছজন নারী প্রস্থকত্রীণ 

লিখিয়। গিক়াছেন যে_ 

“তাযা, অক্ষর) পগ্ঠরচনা, যাহাই কেন বলনা) সর্ধব-_ 
বিষয়েই মিশয় জগতে,আদি সত্য ও আদি উদ্ভাবরিত। 



জানবের জাদিজগ্প ভূষি। | ২৯৫ 

কিন্ত এইক্ষণ আধায় জন্্াণ ব্রণহোপার সাহেয ধ্বনি তুলিয়াছেন যে-_ 
পৃথিবীতে বেবিলোনিরা, পণ্টাশ ও এশিয়া মাইনারই আদি সভান্থান ও 

লর্বাপেক্ষ। প্রাচীনতম জনপদ” | : 

কিন্তু ইহা সর্বধাদি হুসন্মত নিব স্বীরুত সত্য নহে। কেননা! এ মতের 

সহিত জামাদিগের বৈদিক মতের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তোমরা! বলিতে 

পার যে আমরা হিন্কুদিগের বেদ মানিব কেন? কিন্তু যদি হেদ 
সতাগর্ড হয়,তাহ! হইলে কেন মানিবে না? সত্য বিষয় চিরকালই সার্বভৌম 
সর্বজনীন ও এক | এক আর একে ছুই,ইহা! যেমন সেই মান্ধাতার আমলহইতে 

স্বীকৃত হইয়া! আসিতেছে, তন্রুপ যাহ সতা, তাহা জগতের সকল ধর্ম, সকল 

সম্প্রদায় এবং সকল নরনারীগণেরই সাধারণ গ্রহণীয় ব্স্তভ। ধর্শমতের মধ্ো 

পরস্পর বিরোধ আছে ও থাকিতেও পারে,কিস্ত সত্যের সহিত বিরোধ 

মাই। অতএব যদি বেদযাকয সত্য হয়, আমরা স্বার্থান্ধ না হুইয়। সঙ্গত 
ব্যাখা! করিও তাহা হইলেনিশ্চিতই আমরা 'সিদ্ধকাম হইব। 

 শ্রখন সকলে সত্যাত্বেবী হইয়! দেখ, কাহার গ্রন্থে কি আছে? কিন্তু কি 
ইউরোপ, কি আমেরিকা ও কি আফ্রিক1, এই সকল দেশে আমরা এমন এক 
খানিও ধর্শগ্রন্থঃ ইতিহাস বা ভূগোল দেখিতে পাইনা, যাহাদিগের গৌফ বা 
দাড়ি গজাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের বেদ সকল এত বয়োবৃদ্ধ যে, উহা 
দের দাত পড়িয়া আবার গুনরায় দীত উঠিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে 

অবশ্ত তোমর! এ সত্যেরও অপলাপ করিতে বদ্ধপরিকর না হইবে একপ 

নহে। কিন্ত জানিও এই বেদ সকল, হিন্দু, যুসঙলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ' সকলেরই 
আদি পৈতৃক, সম্পত্তি। এখনও স্কাণ্ডিনেভিঘ়্ার লোকেরা আপনাধের ধর্ম 
শান্তকে--- 

“বের” 

খলিয়৷ থাকেন। ফলতঃ বখন জগতের প্রায় সকল নরনারীই তৃতপূর্বব 
তারতসন্তান, তখন ভারতের বেদ কেন না ভাহাদিগের আপন বন্ধ হইবে? 
ধগবেদের একত্র বিবৃত জাছে যে 

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে। ১। ৫৬। ৪ম 
যহুতী দ্য (ইলাবৃতবর্ধ ) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) জগতের সকল জনপদের 

অধ্যে কোষ্ঠ বাবর্বীয়সী তথা হি-- 



 হ্৬ কোন্ স্থান ঈর্বাপেক্ষ! প্রাচীন । 

শর পুর্ববজে পিতর়। স্ভাবাপৃথিবী ॥ ২। ৫৩।,৭ম 
ভক্র সার়ণভাহ্যম্......পূর্বজে পুর্বং প্রজাতে নী 

শৃষ্ট্যাদৌ উৎপর্রে । ৭৯৪ পৃ তৈঃ ব্রাঃ। 
মহাসাগর গর্ভে যখন জনপদসমূহের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে গো ও পৃথিবী 

অর্থাৎ আছি স্বর্গ ইলাবৃত ব্য ( মঙ্কলিয়! ) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ধ, সকলে 
পূর্বে উৎপন্ন হুইয়াছিল। তঙ্জন্তই খগবেদেয় অন্ত একজন খধি বলিতে- 
ছিলেন যে-_ 

পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ববজানরী গ্াবাপৃহিবী । ৮1৬৫।১৭৭ 
পরিচ্ছি ত1 প্ররিতে! নিবসন্তো৷ পূর্ববাজবরী পূর্ববমুতপরে দ্যাধাপৃথিবী । 
এই দ্যাব। পৃথিবী অতি ধিসৃত বাসস্থান ও ইহার! সকলের অগ্রো উৎপক্ন 

হইয়াছিল। তথাহি-_ 
ঈলে দ্াবাপৃথিবী পূর্ববচিত্তয়ে । ১। ১১২। ১ম 

তত্র সারণ £.-..".হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্টো ঈলে স্তৌমি, কিমর্থং 
পূর্বচিত্তয়ে পূর্ববমেব অঙ্বিনোঃ প্রজ্ঞাপনায়, তি অশ্বিনোঃ প্রত্যাসনে ? বদ্ বা 
দ্যাবাপৃথিবী জশ্বিনৌ ভ্তৌমি, পূর্বচিতয়ে অন্তদীয়াৎ স্ভোত্রাৎ পূর্ব মেব 
'প্রদীয়ন্ ভ্তোত্রস্ত প্রবোধনায় | 

এই সায়ণতাধ্য অতীব অসাধু। সায়ণ প্রথমতঃ “দ্্যাবাপৃথিবী” জিনিবট। 
কি, তাহাই বুঝিতে পারেন নাই, পারিলে কেন বলিবেন মে অস্থিনীকুমার- 

দ্ব়ই দ্যাবাপৃখিবী ! অশ্বিনীকুমারদ্ব় কি স্বর্ঈবৈদ্য নেন? মার তিনি, 

বা যহ্থীধন্ব ও উবটগ্রভৃতি, তীহায়! কেহই *পূর্বচিত্তি” শব্দেরও প্রক্কত অর্থ 

অবগত হুইতে পারেন নাই। ফলতঃ ভাষাতত্বে (10 1১1101085 ) 
অনতিজ্ঞতানিবন্ধনই তাহারা এই “চিত্তি” শবটী 

চিতধাতু নিষ্পক্ধ (চিতি সংজ্ঞানে ) 
তাবিয়া৷ মন্ত্রের প্রর্কতার্থবোধে অসমর্থ হইয়া ছিলেন। বস্তুতঃ এই 

“চিত্তি” শবটা, “কিত্তি” শব্দের অপত্রংশ ব! বিকার প্রতব। 
কিৎ( কিৎ নিবাসে রোগাপনরনে সংশয়ে চ)+ক্তিষ্" কিছ, 

অতঞএব এতানে “কিভি” (কিতা ) শব্দের অর্থ, | “যাসন্থান” আর. 

'গগুর্বকিত্ি" শৰের র্থ "পূর্ব নিকেতন"-_-“গ্রাচীন বাসস্থান ।* 



কোন্ স্থান সর্বাপেক্ষা গ্রাীন । ২৯৭ 

লগত; এই মন্ত্রের গ্ররুত ব্যাখ্য। এই*.....অহং মন্প্রণেতা পূর্ববচিততয়ে পৃর্ববচিত্তী 
পূর্বকিতী পৃর্বনিকেতনে দাবা পৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যো হবর্থতারতবর্ষো ঈলে কৌমি। 

আমি পূর্ব নিকেতন স্বর্গ ( দ্যা) ও পৃথিবী বা! ভারতবর্ষকে স্তুতি করি 
অতি পূর্বে কোনও জনপদই ছিপন।, পরে ত্যষ্যাদ অনস্তজলরাশিগর্ডে 

দঃ বা গ্যোর উৎপত্তি হয়। তৎপর উহার বহুকাল পরে দক্ষিণ সাগরগর্জে 

পৃথিবী বা ভারতবর্ষ স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই ভ্ভেো৷ ও পৃধিবীর সমবারসমুখ 

পদ্দার্থের নামই “"দ্যাবাপৃথিবী” বা রোদসী। ইহারা জগতের সকল মাতৃভূমি 
অপেক্ষা বর্ষীপনসী, তাইফবেদ বন্মানপুর্বাক বলিয়াছেন যে-_- 

রোদসী দেবপুত্রে প্রদ্ধে মাতর1। ৭1 ১৭। ৬ম 
তত্র সায়ণ:......রোদসী দ্্যাবাপৃথিব্যৌ দেবপুজে দেবাঃ পুজা বয়োঃ তে, 

প্রদ্বে পুরাণে মাতর। মাত বিশ্বস্ত মাতরো। 

এই ভে! ও পৃথিবী, পৃথিবীর সকল নরনারীর পুরাভদ মাডৃভূষি। এই 
উদ্ভয় স্থানেই দেবতার) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিদ্লা ইহাদের বিশেষণাস্তর 
£দেবপুরে” । এই গো ও পৃথিবী, সর্ববাপেক্ষ। পুরাতন স্থান বলিয়াই খবির! 

অন্য একটা মন্ত্রে ইহাদ্দিগকে “পুরা তন সন্্” বলিয়াছেন। 

“পুরাণ্যোঃ সঙ্গনোঃ কেতুঃত 1২8৫1৬ম 

কিন্তু ভুবলেক ব। অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরুক্ষ, পারন্ক এবং আফগানীস্থানও কি 

প্রাচীন জনপদ নহে ? না, ভূবলেশক, গ্যাবাপৃথিবীর উৎপত্তির বছকাল পরে 

স্থলে পরিণত হইয়া ছিল। ্বপ্্রষ্ট দেবতার! বখন স্বর্খ পরিত্যাগপূর্ববক 
অস্তরীক্ষের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তখন কেবল আফগানিস্থানের 

পূর্বব প্রান্তের কিয়দংশ মাথা তে'লা দিয়াছিল লেই পথে দেবতারা ভারতে 
'সাগমন করেন ও এ পথে পিতৃডৃমি স্বর্গে যাইতেন বলিয়া উহ্ান্স নাম 

“দেবযান বা ম্বুরবত্ম” ও “পিতুষাণ” 

প্র সমরে অস্তত্বীক্ষ স্থলে পরিণত হইলে, দেবতার গ্রুবই অগ্ডে তথায় 

প্রবেশ করিতেন ও দেবগণের জন্মনিবন্ধন উহার বিশেষণও “দেবপুত্র” হইত 

্াহাহউক উক্ত স্ভঃ প্রহুত অস্তরীক্ষ লইয় কালে “ভূভু-বঃ স্বঃ”, এই ব্রিভুষদ 
গঠিত হয়। তৎপর বহুকালপরে উত্তরমহাসাগরগ্ভে দ্িবের উৎপত্তি হইলে 

দিব লইপ্না৷ লোকসংখ্যা ঢারিটি হইয়াছিল! ক্রষে স্ব! ও ভারতের লোক বাইন 
৩৮ 



২৯৮ মানবের আনিজন্নভৃমি। 

অন্তরীক্ষ ও দিবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ুতরাং ভূমগুলের মধ্যে শবঃ বা স্তো। 
সর্ববাগেক্ষা প্রাচীনতম স্থান, পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় ? ভূবলোক 

বা অন্তরীক্ষ ? তৃতীয় এবং দিব. বা ছ্যলোক ধেহঃ, তপঃ, সত্য) অর্থাৎ সমগ্র 
সাইবেরিঙ্স। চতুর্থস্থানীয়। জনলোক ব! বর্তমান চীন, পঞ্চমন্থানীয়ঃ তৎপর 

হুরিয়পীক়্| বা ইউরোপা বরসে হষ্ঠস্থানীয় বটে। 
অতএৰ বাহারা মিশর, মেষপটেমিয়! বা বেবিলোনিয়। প্রসৃতি স্থানের 

গ্রাচীনত্বপ্রখ্যাপক, তাহারা কতদুর অসনসাহ সিক, তাহা প্রবীণের। ভাবিয়া 
দেখুন। মেবপটেমিয়া বাবিলোন, পণ্টাস ও এশিয়ায়াইনর, য্দি এশিয়াটিক 

তুরুক্ষের অন্তর্গত হয়, উক্ত তুরুফও অন্তরীক্ষের এক দেশ, যদি ইহাও তোমা 
স্বীকার কর, তাহা হইলে উহার] কি বয়সে তৃতীয় স্থানীয় হইবে ন! ? | 

আঁচ্ছ! বৈদিক খবির1 যদি স্বার্থপরতভাঁপরায়ণ হইয়া মিথা। করিয়। দ্যাব! 

পৃথিবীকে প্রাচীনতম বলি থাকেন ? খধিরা অভ্রাস্ত ছিলেন না, তাহাদিগের 
মন্ুষোচিত ভ্রমপ্রমাদ বহ্স্থলেই ঘটিয়াছে। কিন্ত তাহার! মিথ্যাবাদী ছিলেন, 

ইচ্ছা করিয়া মিথ)! বলিয়াছেন ও মিথা। লিখিয়াছেন, ইহ! যনে হয় না; কেনন! 
তখন জগতে পুর্ণ সভ্যত। দেখ! দেয় নাই, লেক সকল সরল ও সাধুচেতাঃ 

ছিলেন। মিথ্যা বলিলে তাহারা কেন আপনাদিগের মাতৃভূষি ম্বর্গাদপি 
গরীয়সী পৃথিবী ব। ভারতবর্ধকে প্রথম ন| বলিয়। গ্যে। ব1 মঙগপ্রিয়াকে প্রাচীনতে 

প্রথম বলিয়। নির্দেশ করিলেন? আচ্ছ! গে ব! স্বঃ যে সকলের পুর্বে স্থলে 
পরিণত হইয়াছিল, বেদে কি তাহার কোনও প্রমাণ আছে ? অবশ্বই আছে। 
মহামান্ত খগবেদ তারম্বরেই বলিয়া গিয়াছেন যে-- 

আপে! হ যত বৃহতী বিশ্বমারন্ গর্ভং দধানা:1৭1১২১।১*ম 
যে অনন্ত জলরাশি সমগ্র ভূমগডল ব্যাপিয়! ছিল,উহ। প্রথমে গর্ভধারণকরে। তথাহি 

পয়্োদিবা পর এন৷ পৃথিব্যা পর়োদেবেভিরনুরৈর্বদন্তি। 

কংঘ্িৎ গর্ভং প্রথমং মধে আপঃ, যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥৫1৮২1১*ম 

এই গর্ভই সকলের প্রথম; অর্থাৎ প্রথম জনপদ । এই জনপদ, কফি 

চালোক (দিব), কি এই পুথিবী (ভারতবর্ষ), কি দেবতা,কি অন্থরগণ,ইহাদের 

সর্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠতম । যেস্থানে দেবতার! জগতের সকল আদি নরনারী, 

আদি পণ্ড ও আদি পক্ষিগ্রভৃতি (বিশ্বে-সকল) দেখিতে পাইয়াছিলেন ' 



কোন্ স্থান সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ২৯৯ 

এই আছাৎপর জনপদের নাম, কি? তাহা কি বেদে বিবৃত হইয়াছিল? 

অবশ্যই হুইয়াছিল। বেদ বলিতেছেন যে-- 

আপো! মছিনা দক্ষং দধান| জনয়স্তীর্জ্ঞমূ1৮।১২১।১*ম 

সেই অনস্ত জলরাশি নিজ শক্তিতে যে প্রথম গর্ভ ধারণ করে, অর্থাৎ 

সকলের আদিতে সমুদ্রগর্ভে যে জনপদের প্রথম উৎপত্তি হয়ঃউহ্বার নাষণ্বজ্ঞষ | 
এই ফজর জনপদেরই নামান্তর “ন্বঃ” বা «আনিদ্বর্থ ভো”। যদ্ বিবৃতং 

যঞ্জুর্তাধ্যে মহত1 উবটেন মহীধর়েণ চ-_ 

৮ যজ্ঞোবৈ শ্বং1১১--১অ | 

তবে নাম যজ্ঞ হইল কেন? যেহেতু দেবতার! প্রথমে এই স্থানেই 

বজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। থুব সম্ভব তজ্জগ্তই ইহার নাম পত্র” (অধ্বর ) ব। 
দ্বেববজন ভূষি। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্দণে ও যজ্ঞ জনপদের উল্লেখ আছে_ 

এতৎ খলু বৈ দেবানামপরাজিত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ 1৯৪৫ পৃ 

এই যে যজ্ঞ জনপদ, ইহা দেবতাদিগের একটী অপরাজের সুরক্ষিত স্থান। 

আচ্ছা বুঝিলাম দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যা (্বর্থ) ও পৃথিবী ভোরতবর্ষ) 

সর্ধাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি এবং উহার প্রাচীনতম পুর্ব নিকেতন। কিন্তু এই 
স্তো৷ ও পৃথিবী কি একই সময়ে স্থলে পরিণত হইন্নাছিল £ না তাহা নছে। 

খগবেদের একজন দ্ধবি এ বিষয়েও এইকপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন । যথা? 

কতর। পৃর্ববা কতর! অপর। অক্ভোঃ। ১। ১৮৫1 ১ম 

তত্ঞ সারণভাষ্যম্.....-অক্বোরনয়ো দর্াবাপৃধিব্যো মধ্যে কতরা পুর্ববা 
পর্ববসুৎপন্না ? কতর! বা অপর! পশ্চাপ্তাবিনী ? 

এই গ্লে। ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থান পুর্বে উৎপন্ন, কোন্ স্থানই বা! পরে £ 
উৎপন্ন হইয়াছিল? অন্য এক খবি তদুত্তরে বলিলেন ষে-. 

পিতা এবাং প্রদ্বঃ। ৩। ৭৩।৯ম 

এবাং র্ষেবাম্ জনপদা নাং মধ্য পিত! দে্যারেব প্রদ্থঃ পুরাতন: । তথাহি কষঃবন্তুঃ- 

সবর্গো বৈ লোকঃ প্রদ্ধঃ। ৩৮ পৃ 

সকল ভুবনের মধ্যে সুবর্ণা বা স্বর্থ স্োই প্রত্ব বা পুয়াতন। 

জতএব বেশ জানাগেল যে আদিম্বর্গ যজ্ঞ ব। স্বং অর্থাৎ স্তো৷ বা ম্গলিয়্াই 

জগতে সর্ধধাপেক্ষ। প্রাচীরতম স্থান এবং ইহাই মানবের *আদিলন্সভৃমি* বটে । 



দ্বাবিংশাধ্যায় । 
পিত। ব। পিতলোক। 

সমগ্র বেদে যে “পিতা” পদের ভূরি প্রয়োগ হইয়াছে,এপর্যান্ত প্রশ্নোপনিষদেব 
ভাষ্যকার শিবা শঙ্কর ভির আর কেহই উহার প্ররুতার্থ লিখিয় যান নাই । 

এজন্য আমি ভক্তিভরে ত্ীহাকে প্রণাম করি । সায়ণ ইহার অর্থ "পালক” 

লিখিয়াছেন, দয়ানন্দও পিতার কোনও অর্থ না দেখিয়া পাশ কাটাইয়। 

গিক়াছেন বস্তুতঃ এই পিতা” পদের অর্থই পিডলোক বা! পিতৃভূমি 

( 28057 17770 )1 শিব্য শঙ্কর "পিতা” পদের এইরূপ অর্থ করিগনাছেন। 
পঞ্চপাদং পিতরং হাদশাক্কতিং দিব আহুঃ। পরে অদ্ধে পুরীষিণম্ ৷ ১২/১৬৪1১ 

ত্র সায়ণভাব্যম্--পিতরং সর্বস্ত প্রীণয়িতারম্। 

দয়ানন্দভাষামৃ--পিতরং পিতৃবৎ পালননিমিকং | 

শক্করভাষ্যম--পিতরং সর্ধন্ত জনয়িভতাৎ পিতৃতম্) ১২প্ গ্রশ্রোপনিবৎ। 

এই তিনটা ভাব্যের মধ্যে শিষা শক্করের ভাব্যই স্ুসঙগত। যুল যন্ত্রের অর্থ 
এই যে ষদ্দি পিতা ও দ্িবের ভূমিপরিমাণ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে 
পিতা পঞ্চপাদ ব! পাচপোয়া হইলে, দিব বা দ্যুলোক বারপোকা। -হইবে। 

অর্থাৎ পিত! অপেক্ষ। দিব প্রায় আড়াই গুণ বড়। দ্িবের অবশিইই অর্ধাংশ 

“পুরীষী” বা জলমগ্র, উহ? স্থলে পরিণত হইলে, দিব পিতা অংপক্ষ। পাচ ছয় 
গুণ বড় হইবে। পিতা কে? 

দেটাঃ পিতা পৃথিবী মাতা । 

গো বা আদিদ্বর্গ ত্বঃ অর্থাৎ উপার উক্ত “ষজ্ঞ” জনপদ, আমাদিগের 

শিতৃভূমি এবং ভারতবর্ষ মাতৃভূমি । উহ!কে কেন পিতা বলে?শঙ্কর বণিলেন যে-_ 

“সকলের জন্মভূমি বলিয়! উহার নাম “পিতা” । 

এ পিভৃনাম হইল কেন ? শাস্ত্রপর্যযালোচনাহ্ার! ইহাই জান। গিয়াছে 

যে সুরন্যে্ঠ ব্রহ্ধ! এই আদিদ্বর্গ ব৷ পিতৃভুমি' পর্রিত্যাগ করিয়া উত্তর কুরুতে 

বাইয়! উহারও নন "ম্বঃস্বা স্বর্গ বাখেন। কিন্তু আিশ্বর্গ ছোও শ্বঃ এবং দিবও 

$ ভাহাতে ব। পাছে পদার্থগ্রছে গোল ঘটে, তাই ভাহারা আদিস্বর্গ প্চে। 



পিতা বা পিডলোক । ৩৪০১ 

কে “পিতা”এই বিশেষণের বিষরীভূত করেন । কেনন। উন! সকলেরই পিত। বা 
পিতভূমি, অর্থাৎ আদি বাপের বাড়ী ( ঢ9017911800 )1 আচ্ছা তবে কেন 
অথর্ববেদে এরূপ বি্বতি দেখ! যায় ? 

অগ্নে পিতণাং লোকমপি গচ্ছন্ত যে মৃতাং | ২২৩পৃ--৩র খও 

ছে অগ্নে! মৃতব্যক্তিরা পিভৃলোকে গমন করুন । তথাহ্- 

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্যাণৈঃ। যেনা তে পূর্বেধ পিতরঃ পরেতাঃ ॥ 
উভ।| বাজানো শ্বধয়া মদন্তৌ যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবমৃ॥ 

৪ ৮১প ৪র্থ খণ্ড ও ৭১৪১০ 

তত্র সায়ণঃ-_হে প্রেত ত্বং প্রেছি প্রগচ্ছ । যমলেকং প্রতি প্ররেহি। 

কৈঃ সাধনৈঃ? পুর্যাণৈঃ__বাস্তি অনেন ইতি যানং বন্ম্, পুমাংসো যেন 
বসন! পিতৃলোকং যাস্তি স পুরাণ: । 

এই সারণভাষ্য সর্ববাংশে ঠিক নহে । “পৃধাণ” শব্দের নিদান *পিতৃযাঁণ”, 

উহার অপত্রংশে *পূর্্যাণ” হইয়াছে । খাষি এখানে'স্বত নরনারী সকলকেই 
ইহ! বলিয়াছেন, কেবল পুরুষকে নহে । 

প্রক্কতার্থ-..."'হে মৃত ব্যক্তি, তোমার মৃত (পরেভাঃ) পুর্ব পিতা 

পিতাষহের। যে পিতৃষান পথে পিতৃলোকে (মের বাড়ী) গিয়াছেন, তুমিও 

সেই পথে পিভৃলোক যমের বাড়ী যাও। তুমি তথায় বাইক দেখিবে বে 

যম ও ব্রণ স্বধাতক্ষণে প্রহষ্ট রহিয়াছেন। 

হী! বেদের বহু মন্ত্রেই এই প্রমাদ প্রবেশ করিয়াছিল যে মানুষ মরিয়! 

পিভৃলৌোকে যমের বাড়ী যাঁয়। কিন্তু ইহার নিদান ছুইটী। প্রথম নিদান 

ইহাই ষে আমর! যে ভারতে অন্য দেশের আগন্তক, তাহ। সকলে ভুলিয়। 
গেলেন, কিন্তু এদিকে নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে একটা “পিতুলোক” শব্ধ 

বিছ্বমান, কাজেই প্রবীণের! ভাবিলেন যে এ পিতৃলোক জার কিছুই নহে, ইহ। 

মৃত পৃর্ব্ব পুরুধদিগের পারলৌকিক গন্তবা স্বান। কৃষ্ণ যুতে আছে-_- 

প্যষঃ পিত্ণাং রাজা” 

বম পিতৃ-লোকের রাজ । আবার “মানব মরিয়া যমেবু বাড়ী ঘাঁর,”এই অন্ধ 

বিশ্বাসও সভোর সিংহাসন যুড়িয়। বসিয়াছিল, কাজেই যমের সে পিভলোক 
কালে পারলৌিক পত্রেত-লোকে” প্রো্দোশন পাইয্া। গেল। 



৩০২ ] মানবের আদিজষা ভূষি। 

মান্ছষ মরিয়া বমের বাড়ী যার এ অন্ধ বিশ্বাম কেন হইয়াছিল? ইহার 
কারণ এই যে শিব ও যম পিভলোক (20567 1500 ) ব! আদি স্বর্গে 

অপরাধীদিগের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিতেন । 
“যম পেয়েছে মাঞ্রিষ্টারী ফৌজদারী কার থান।” । কবিগান 

তজ্জন্য--বেদে তীহাদিগের বিশেষণ *মৃত্যু* বলিয়! বিবৃত হয়। দাহ 
অধর্ববেদঃ ।-- 

যুয় মুগ্তা। মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ, ইজেপ ঘুজা প্রণীত শত্র,ন্। 
সোমেো ক্সাজ! বরুণে। রাজা, মহাদেব উত যু রিন্্ঃ॥ ৭৭৩পৃ ১ম খণ্ড 

হে রণছুশ্মদ অস্তরীক্ষপ্রভব মরুদ্গণ । তোমরা ইন্দ্রের সহিত যিলিত 

হইয়] শক্রগণকে বধ কর। হ্বর্গবামে চন্দ্র রাজা, বরুণ রাজা, ইন্দ্র রাজ! ও 
মহাদেব “মৃত্য” পদতাক্ ছলেন। তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিবৎ-- 

যানি এতানি দেবা ক্ষব্রাণি ইচ্ছে। বরুণঃ 

সোমে। রুদ্রঃ পরনে! যে! খৃতুরীশান ইতি । ২৩৫পু। 

দেবতাদিগের মধ্যে ইল, বরুণ, সোম, পর্ন, যম ও রুদ্রবংশীয় ঈশান 
ক্ষত্রিযধর্শ্া রাজা ছিলেন । তণ্বধো আবার ঈশান (শিব) ও ব্য তা 
পাধিক” ছিলেন। তথাহি-- 

মৃত্যুঃ প্রজা নামধিপ তি: | 

যমঃ পিত ণামধিপতিঃ ৷ ৭৮* অথর্ব ১ম 

মৃত্যুপাধিধারী শিব প্রজাগণের অধিপতি । বম পিতৃলোফের অধিপতি । 

যমায় নমো মৃতাবে অস্ত । 

মৃডাদওদাত! মৃত্যুপাধিক যমকে নমস্কার | তথাহি-_অথর্ববেদঃ 
সবত্যু মস্ত আলীৎ দূতঃ প্রচেতাঃ 

অন্ন পিতৃত্যো। গময়াঞ্চকার। ১০৫পৃ ৪র্থঘ খ 

_ বমের ছৃত মৃত্যু, সে, কে কোথায় কথন মরে, তাহ! জানে, সে সৃতদ্দি্গের 

প্রাণ পিভলোকে লইয়! যায়। 
অভি প্রেহি পিতণাং লোকং। ১৮৪ গু এঃখ 

হেত! ভূষি পিতৃলোকে গদন কর। তথাছি--- 

সৃতাঃ পিতৃষু সংভবন্ত । ২২১ পৃ 
মৃতেন়। পিড়লে!কে গমন করুন । 



পিত। ব। পিতলোক। ৃ ৩০৩ 

ফলতঃ এভৎ সমুদ্বাই অন্ধ বিশ্বাস ও কুশিক্ষা হইতে সমাগত 
এইরূপ বহু মিথ্যা পরিকল্পন। ক্রমে ক্রমে বেষ-মধ্যে স্থান লাভ করিরাছিল। 
এমন কি ঘমের যে হুইটা কুকুর আছে, উহ্থাদের প্রত্যেকেরই চারি চারিটা 

চচ্ষু, ইহাও বেদে বুহিয়াছে। শেষে ছালি রামায়ণ পিতলোককে একবারে 

বসাতলে ডুবাইনা| ছিলেন । বর্তমান রামায়ণে বিবৃত আছে যে-_ 
ভন্তে পৃথিব্য। ছৃধর্বাস্ততঃ ন্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ। 

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ নুদাক্ষিণঃ & ৪৪ 

রাজধানী হমস্ট্ৈষ! কষ্টেন তমসাবৃত! | ৪৫1 ৪৩ অকিব্ধিদ্ধা 

হে বাঁনরচমুগণ ! তৎপর পৃথিবীর অস্তে শ্বর্গজয়কারী হুদধর্য ( রাক্ষসগণ ) 
বাস করে। তৎপর শ্ুধাকণ গিভৃলোক, উহা যমের বাজধানী এবং 

উহ কষ্টকর অন্ধকান্ে আবৃত । তোমরা কখনও সে দিকে যাইও নল, উহা 

তোনাদিগের গন্তব্য নছে। 

কিন্ত, ইহ! সম্পূর্ণ ই বেবিরুদ্ধ কথা । কেন ন! অথর্ববেদ তারশ্বরেই ঝলি- 
তেছেন যে-_ 

কথে পন্থাং পিতৃষু বঃ স্বর্গ: | 
আমর! পিতুলোকে গমনের জন্ত পথ প্রন্তত করিডেছি, যে পিতৃলো ক 

ও স্বর্গ, অভিন। 

ফলতঃ বম যে পিতৃলোকের রাজ। ব। শান্তা ছিলেন, ইহ। ক্রুবই, তবে সে 
পিতৃলোঁক স্বর্গ এবং তথায় আরও অনেকে বাজ করিয়া! শিয়্াছেন । যখা-- 
অধর্ধববেদঃ-_ 

যায় পিতৃযতে স্বধা নমঃ। ২৪০ 

সোষায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ।॥ ২৪০ পৃখ 

অঙিরম্বতে পিতৃমতে স্বধা! নমঃ 

পিতৃষান্ যম, পিতৃমান্ সোম ও পিতৃমান্ অঙ্গিরাকে শ্বধ। প্রদানপুর্বক 
নমস্কার করি। তথাহি-- 

মাতলী কৰৈণর্ঘমে৷ অঙ্ষিরোতিঃ। ৭৪ পৃ--৪থ 
ত্র সায়ণ :--যাতলী, বমঃ, বৃহস্পতি শ্চ পিতংপাং নেতারে! দেবাহ। 

 মাতলী, যম ও ইন্্র, পিতৃলোকের নেত। ছিলেন । উহ্বাদিগকে কব্যঘান 
করিবে । 



৩০৪ মানবৈয় আদিজনাভূয়ি । 

এখন কি আমর] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে--পিভৃলোঁক ঘরক, এবং 
ধম সোম, অঙ্গিরাঃ, যাতলী ও ইন্দ্র, ইহার! সকলেই নরকের র্লাজ। ছিলেন? 
ফলতঃ এ সকল পৌরাধিকদিগের প্রমাদ ৷ অথর্বাহেদের স্থানাস্তরে আছে যে-_ 

সর্ববান্ কামান্ যমরাজ্যে বশ! প্রদছুষে দুছে। 

_ অথাহনণারকং লোকং নিকুদ্ধানস্ত াচিতাষ্ ॥ ২৪৪-_৩য় খণ্ড। 
যে যাচককে বশ! অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী দান করে, তৎফলে তাহার যমরাজো 

সকল কামন! সিদ্ধ হয়। খ্বেসে প্রার্থন! পূর্ণন। করে, তাহার নরকপ্রাপ্তি 

হইয়! থাকে, কামনা সিদ্ধ হয় ন।। 

এই সকল বৈদিকশাসনও মিথ্যা কল্পনাসম্তত, অথব! লোভী ব্রাহ্মণদিগের 
উপাজ'নের ছারনাত্র । স্ত্রীলোকদ্দিগকে সৎপথে রাখিবার জন্ত বেদে পতি 

লোক-প্রাপ্তিরও কথ। আছে। ফলত? পতির লোক পত্রী পাইবে, ইহাও মিথ 
প্রলোভন মাত্র । যে,যে স্থানের টিকেট কিনিবে, সে সেই স্থানে যাইবে । পতি ও 

পত়্ীর পাপ পুণ্য কি জগতে এক হইয়। থাকে ? ফলতঃ পবিজ্র "পিরলোক”, 
প্রেত লোক নহে । উহা (গ্ভৌঃ পিতা) আদি স্বর্ণ গো ব! ইলাবুতবর্ষ (বর্তমান 
মঙ্গলিয়া ) এবং উহ! ভৌম ও অতি উৎকুষ্ট স্বান। 

সচত্বং-জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ, জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাং। জ্যায়ান্ দিবঃ। 
(ইহা ছান্দোগ্যে, আত্মার প্রশংস1)--৩1১৪।৩ অথর্ববেদ ভাব্য- ৩০৭ পৃ--২ থ 

সেই স্বঃ বা! আদি স্বর্গ গো+পুথিবী বা ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ ব তুর, পারস্য 
ও আঙ্কগানিস্থান, এবং দিব বা ছ্যলোক অর্থাৎ সমগ্র সাইবিরিরা ( মহঃ--তপঃ 
সত্য) ছইতেও শ্রেষ্ঠ । 

তবে কি বেদেও ভ্রম আছে? বেদ মনুযা-প্রণীত। ্বতরাং উহাতে 
ত্রম ও ভ্রান্তি সকলই থাকিবে! .ফলতঃ পারলৌকিক পর লোক নাই। 
মানুষ মরিয়া কোথায় যায়। তাহ! ব্রঙ্গ1। বিধুড ও শিবও পরিজ্ঞাত 
ছিলেন না, আর ঘর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক শ্ব়্ং যমও জানিতে 
পারেন নাই। পারিলে কেন নচিকেতার প্রশ্নে তিনি কেবল শিরঃ কও,য়ন 
করিবেন ? বলিবে *ওট। কথার কথা মাত্র”, কিন্ত তাহ! নছে।যদ্দি কোনও 

পরলোক থাকিত, তাহ! হইলে বৈদিক খবির। সে পরুলোক-তস্ব জার্নিতেন, 
তাহা হইলে কি তাহার! বলিনেন যে-- 

বত্তে যমং বৈবস্বতং যনো জগাম দূরকম্। 
তত্তে আবর্তয়ামলসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১ 

হে স্ুবন্ধো তোমার ঘে মন (আত্মা) সুদুরসংস্থ যমালয়ে গিয়াছে, 



পিতা ব1 পিড়লোক। ৩১৫ 
সে মদকে আমর! ফিরাইয়া আনিতেছি,তুমি ফিরিয়! আইস, গৃহে খাল কর, 
আর ধেন তোমার মৃত্যু হয় ন।।১ 

যত্তে দিবং বৎ পৃথিবীং মনে! জগাদ দূরক্ষ্।২ | 
হেমৃত! তোমার আস্বা কোথায় গিয়াছে, তাহ জানি না। যদি উহা 

এই পৃথিবীতেই কোন দৃরবস্তী স্থানে গিয়া থাকে, বা নুদুরবর্তী দ্যলোকেই 
ঘাইন্বা থাকে, তাহা হইলেও আনমর। উহাকে ফিরাইরা আনিত্তেছি, তুমি ,গৃছে 
আলিয়। চির কাল থাক ।২ 

যতে তূমিং চাতুভৃ'ছিং মলোজগাম দূষকম। ৩ | 
হে মৃত যদি তোমার আত্মা পৃথিবীর চারি দিকের কোন এক্ স্বদুর স্থানে 

বাইয়া থাকে, তাহ। হইলে ইত্যাধি । 
যত্তে চতত্রঃ এরদিশো৷ মনো জগান দৃরকং।৪ 

 হেস্থুবন্ধো বদি তোমার আত্ম চারি দিকের কোনও একদিকে অভি 
সুদুরেও যাইন্। থাকে, তাহা হইলে। 

যন্তে সযুপ্রমর্ণবং মনে জগাম দূর্রকম্।৫ 

হেন্গবন্ধো! বদি তোমাব আসমা সুদুরবর্ভী সমুদ্রের কোনও .স্থানে 
যতে মরীচীঃ, প্রবতো। মনে। জগাম দুরকম্।৬ 

হে সুবন্ধে!! বদি তোমার আত্মা চতুপ্দিকে বিক্ষিণত কিরণসমুহে যাইয়! 
থাকে--তবে আমর1। 

যত্তে অপো। যদোষধীম নে! জগাম দুরকম্।৭ 
বর্দি তোমার আত্ম! সুদুরসংস্থ জলে ব! ওষধিসমূছে, যাইয়া থাকে, তবে 

আমরা | 
যক্তে হ্ধ)ং যছুষসং মনে। জগান দূরকষ্ 1৮ 

যদি তোমার আত্ম! স্থপ্ুরসংস্থ দিবাকর ব| উদ্ধাতে যাইজ়্া থাকে, ভবে 
আমর] । 

ঘত্তে পর্বতান্ বৃহতো। মনে। জগাম দূরকং।৯ 
ধর্দি তোমার আস্ম। সুদুরবর্তী কোনও বৃহৎ পরতে ঝাইম1 থাকে। তর্থে 

আমর।। 

বকে বিশ্ব মিদং গত মনো গগাম দুরকম্ 1২, 
৫৯ 



৩৬ মানবের আদিজন্প ভূমি । 

যদি তোমার জাত্ম। এই বিস্তীর্ণ বিশ্বের কোনও হুদুরবর্ভা স্থানে যাইয়া 
থাকে, তবে আমর] । 

যস্তে পরাঃ পরাবতে! মনে। জগাষ দুরকম্। 
যদি তোষার আত্মা! দুরহইতে নুনুর দ্বেশের কোনও স্থানে গমন করিয়া 

থাকেঃ তবে আমরা 

বত্তে ভূতঞ্চ ভবাধ মনে! জগ্গাম দুরকম্।১২1৫৮১*ম 

বদি তোমার আত্ম! যাহ! হইয়াছে ও যাহ! হইবে, এ্রন কোনও অজ্ঞাত 
সুছ্রবর্ভী স্থানেও যাইয়া! থাকে, তাহ! হইলে আমরা ক্যোমাকে তথাহইতেও 
গৃহে ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি আর মরিতে পারিবে না। 

হে ধীরচেতাঃ পাঠকগণ ! আপনার কি ইহার পরুও বলিতে চাছেন 

যে, মানুষ মরিয়া পিতৃলোকে যায়, যমের বাড়ী যায়? কোথায় যার, নরকে 

যায় ব! দ্বর্গে যায়? কোথা যায়, তাহা কেহ জানেনা, পরে জানিতে পারা 

বাইবে কিনা,তাহাও সুদুরপরাহত। জানিতে পারিলে,স্বপ্ং ঈশ্বর-বাণী বেদ কেন 
নানা বাজে কথা বলিবেন? ফলতঃ পাঁরলৌকিক স্বর্গ ও পারলৌকিক 
নরক,গন্ধ ও সৌন্দধ্যহীন আকাশপ্রহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নছে। পারলৌকিক 
পিতৃলোকও অন্ধ বিশ্বাসিগণের বিপ্রলাপমান্র | 

অবশ্য একালের থিয়মপিষ্টগণ পরলোক ও পারলৌকিক শুস্ম দেহ-স্ন্ধে 
অনেক কথাই বলিক্প। থাকেন, কিন্তু তাহার প্রষাণের ভার অবশ্যই তাহাদের 

দারিত্বপূর্ণ স্কন্ধেই বিস্যপ্তভ। ভারতীয় লোভী ব্রাঙ্গণেরা মিথ) একায় পীঠ 
ও বিথ্যা গয়া-মাহাত্বয প্রচার করিয়৷ ভারতবাসীদিগকে পূর্ণ হিদেন 
বানাইক়্াছেন, আর আপনার! জগদন্দ্য ও জগদগকুর সমান হইয়াও 
রসাতলে গিক্লাছেন। এখন থিম্নসকিষ্টগণ বলিয়া থাকেন যে মান্য 

মরিয়া সক্ম দেহ ব! লিঙ্গদেহ ধারণ করে, উহার আবার নাকি 

ফটে1ও তোলা হইয়! থাকে | কিন্তু ইহা! অপেক্ষা হাস্তজনক সংবাদ আর কি 

হইতে পারে? কোন্ কোন্ খবি ও কোন্ কোন্ ধিরসফিষ্ মৃতের দেহ 
মাপিয়া ও দেখিয়া আসিগ্লাছেন ? সুস্মদহেগুলি কি স্লবন্তসমষ্টি, যে উহাদের 

ফটো! উঠিবে? ধাহার। এরূপ পরলোক-তত্বপ্ত, ভাহার। কাশী, গয়া 
কী বা বৈহলেহ্ষবাসী না হইয়া কেন বড় ধড়কামান দিয়া নরহত্যা 
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ও পরশ্বাপহরণ করেন |. কেন তাহার! সংসারবিরাগী ন! হইয়া মন্ধপান ও. 
গোগবয় শুকর ভক্ষণ করিয়। থাকেন ? : 

যাহা হউক *পিতৃলোক” প্রেতলোক নহে, উহ! আদি স্বর্গ ছো৷ ব! ইলাবূভ 

বর্ষ, এবং কালে. তধ! হইতে লোক আসিয়া হবিবর্ষ বা তাতার ও কিম্পুরুষ বর্ষ 
বা তিব্যতে উপনিবিষ্ট হইলে, পিতৃলোক সংখ্যায় তিনটী হয়। তন্মধ্যে ইলারৃত 
বর্ধ ব! মজনিয়! মুখ্য পিতৃলোক এবং তিব্বত ও তাতার গৌণ পিভৃলোক। 
ফলতঃ য্ঙ্গলিয়াতে যে মেরু ৷ আলটাই পর্বত আছে,উহা দেবনিবাস । উহার 

মধ্যে আবার ষে উচ্চ সঙ্গ আছে, তাহাই পিতৃভূমি বৈরাজতবন । ভাঙ্করাচারধা 
তীয় সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে বলিয়াছেন যে-_ 

বিধূর্ধভাগে পিতরে। বসন্তি। 

উহা চন্দ্রের দক্ষিণ সংবৎসর লোকের উর্দ ব! উত্তরে অবস্থিত, তথায় পিতৃগণ 
বাস করেন। বিধু ব1 অন্রিনন্দন চন্দ্র--কোথায় থাকিতেন ? ভাঙ্করাচার্ধ্য 

বলিতেছেন যে-- 

সব্রত্ব-কাঞ্চনযয়ং শিখরত্রয়ধ্। মেরো। যুরারি-ক-পুরারি-পুরাণি তেষু। 
তেষামধঃ শতমখজলনান্তকা নাং বক্ষান্ুপানিলশশীনপুরাণি চাক্টো 1৩৬৪ 
মেকুপর্বতের শৃঙ্গত্র়, রত্ব ও কাঞ্চনষয়, তথায় ব্রন্ধা, বিষুণ ও শিব বাস 

করেন ও উহার অধে। দেশে ইন্দ্র, অগ্নি, বম, কুবের, বায, চক্র ও সুর্যের 

অষ্ট পুরী বিরাজমান । উজ্ঞ শৃঙ্গত্রয়ই মানবজাতির “আদি সথতিকগার*। 

ত্রয়োবিংশাধ্যায় । 
দেবযান ও পিতৃধাণ পথ । 

“দেবধান” এবং “পিভৃষাণ” পথ কি? ইহা লইয়াও ভারতীয় ভাষ্যকার 

গণ পরম্পয় বিবদদমান। অপি চ কেবল ঘে বিবদমান, তাহাও নহে, অনেকেবই 
ধারণ ও সিদ্ধান্ত বে 'ন্বর্গ ও নক্কের গ্ভায় উক্ত পথ ছুইটাও পারলৌকিক। 
ফলতঃ যে পারলৌকিক পথ দিয়! মৃত পুণ্যাত্বারা' পারলৌকিক স্বর্গে গমন 



৩০৮ মানবের আদিজন্ভূৰি। 

করেন, উহার নাষ “দেবযান” পথ এবং যে পারলৌকিক পথ দিয় মৃতেরা 

পারলে কিক পিতৃলোক ( প্রেত লোক ) বা পারলৌকিক নরকে গষন করিয়া 
থাকেন, উহার নাম “পিতৃযাণ” পথ। কিন্তু ইহ! প্রক্কত লংবাদ নহে। 
খগ বেদ ও অধর্ধবেদ্ের বহু খবি উক্ত ভ্রমের বশবন্তী হইয়া উক্ত উভরবেদে 

এন্ধপ বন কথা বলিয়া গিয়াছেন, ষাহাতে বিবেকবান্ বুক্িবাদদী ব্যক্তিগণ 

কিছুতেই আস্থ! প্রদর্শন করিতে পারেন ন1। খগবেদের এক খধি বলিতেছেন 

যে-_ 

পরং মৃত্যো অঙ্গ পরে হি পন্থাং বন্তে ম্বেতবে! দেকফানাৎ। 

চচ্ষুপ্মতে শৃ্খতে তে ব্রবীনি, মা! ন: প্রজাং রিরিযো মোত বীরান্ 8১1১৬।১*ম 

হে মৃত্যো ষষ! তোমার চক্ষু আছে, কর্ণ ৪ আছে, তুমি বধির নহে। 

তূমি দেবযান পথে স্বর্গে প্রবেশ কারও না, তোমার নিঙ্জের ষে পক আছে 

সেই পথে যাতায়াত কর! তুমি আমাদিগের সম্তানসম্ভতি ও বীরগণকে 

হিংসা করিওন!। 

সুতরাং খধি এখানে “পিতৃযাণ” পথকেই যমালয়ে গমনের পথ বলিয় 

নির্দেশ করিতেছেন । ফলতঃ ইহ প্রকৃত সংবাদ নহে। খন বষ ভৌম 

পিভুলোকের রাজা, বখন মানুষ মরিয়া! কোথায় যায়, যম তাহাও জানিতেন না, 

ও অন্ত কেহও জানিতে পারেন নাই,তখন সেই আকাশ কুন্ম পারলৌকিক 

নরকে ব! পারলৌকি পিতুলোকে গমনের আবার একটা কি পারলৌকিক পঞ্চ 

থাকিতে পারে ? ফলতঃ এই মন্ত্রটা প্রম্থাদসমাত্রাত । তথা হ-" 

প্রেতি প্রেহি পথিভি: পুর্ব্যভিঃ যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেমুঃ | 

উভ। ব্লাজান। ম্বধয়! মন্বস্তা, যমং পশ্তাসি বরুণঞ্চ দেবম্ ॥৭1১৪।১০ম 

হেমৃত! যে পথে (পিতৃষাণ) আমাদিগের পূর্ব পিতামহগণ গমন, 

করিয়াছেন, তুমিও সেই পথে গমন কর। শুবে তুমি যমাপলয়ে যাইতে ভীত 

হইও না। তুমি তথায় যাইয়। দেখিবে থে ধম ও বরুণ দেব, তথায় অন্র-ভোজনে 

ক্ষ প্রকাশ করিতেছেন। তথাহি-- 

সংগচ্ছন্থ পিতুতিঃ সং যমেন।৮ 

হেমুভি। ভুমি বমালয়ে যাইয়া মৃত্ত পূর্ব পুরুষগণ এরং যমরাজের, সহিত, 

বিলিভ হও তথাহি অথবাবেদ2-- ৃ 
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ষে। ব্রাহ্মণং দেববন্ধুং ছিনস্তি, 
নম পিভ্যাণ মণ্যেতি লোকষ্।1৬৫ পৃ ১মথগ 

যে ব্যক্তি দেববন্ধ ব্রাহ্মণের হিংসা! করে,সে পিতৃবাণ লোক প্রাপ্ত হয় না। 

: ইহার ভাৎপর্যয ইহাই যে মৃত বাক্তিরা পিতৃযাণপথে পরণোকে গন 

করিয়া! থাকে। পরস্ত ইহাও প্রমাদ্দ ভিন্ন আর কিছুই নছে। তথাহি--” 

আয়াত পিতয়ঃ সোম্যাস্যো গভীরৈঃ ধিতিঃ পিতৃধাপৈঃ। 

আয়ু রন্মত্যং দধতঃ প্রজ! শ্চ রায়শ্চ পোষৈ রতি নঃ মচধ্বম্॥২৩৪পূ ৪র্থ 
হে সোষপার়ী পিতৃ! তোমর! গম্ভীর পিতৃযাণ পথে আগমন কর ও 

জামাদিগকে আযুঃ ও গ্রজ! দেও, এবং ধনজনে পরিপুষ্ট কর। তথাহি- 
পরায়াত পিতরঃ সোম্যাসে৷ গ্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্য্যাণৈঃ। 
অধা মালি পুনরায়াত নে! গৃহান্ হবিরতুং হুপ্রজমঃ সুবীর ॥২৩৫এ. 

হে সোমপারী উপরত পিতৃগণ তোনর। গম্ভীর পিতৃযাণ পথে শ্বস্থানে 

ফিরিয়া যাও। কিন্তু মাস পুর্ণ হইলে আবার আমাদিগের গৃহে হবির্ভক্ষণীর্থ 
ফিরিয়া আসিও এবং আমাদিগকে পুজপৌব্রাদি ও বীরযুজ দেখ। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে মানুষ মরিয়া অতি ভীষণ পিতৃঘাণ পথে পার- 
লৌকিক পিতৃলোকে গষন করেন ও তাহারা তথাহইতে এ পথে ফিরিক় 
আইসেন। ফলতঃ এ ধারণাও অন্ধবিশ্বাসমূলক ও অলীক এবং ভিতিহীন। 

কলতঃ যে প্রকার পূর্ব নিবাসের কথ ভুলিয়া! যাইয়া সকলে পিতৃভূমি ত্বর্গকে 

পার়লৌকিক প্রেতলোক বলির! ধারণ! করেন, তদ্ধপ সেই ভৌষ পিতৃলোক ব1 
ভৌম স্বর্গে গমনের তৌম পৰ্থকেও খবির। প্রেতলোক ব! স্র্গগমনের পার- 
লেখকিক কাল্পনিক পথ ভাবিয়া এই সকল প্রমাদপুর্ণ মন্ত্র প্রণয়ন করিদ্কাছেন। 

আচ্ছ! খবির! যে ভুলিয়! গির়াছিলেন,এরপ কোনও কথ কি বেদে আছে? 

মধ্যযুণের খধিরা ষে আমাদিগের পূর্ব নিবাস আদি স্বর্গের কথা ভুলিয়া গিয়া! 

ছিলেন, তাহ! ব্ধুর্ধেধদের এই মন্ত্রই সশ্রমাণ করে-_ 
_ কে। অন্ত বেদ ভুবনদ্য নাতিম্। ৫৯-_২৩ অ 

এই ভূমগুলের সকল নবনারীর নাভি ব। আদি উৎপত্তি স্থান কি এবং 
উহা! কোথায়, ইহ! কে জানে? কেহই জানে ন1। প্ররূপ উক্ত গথ ভুইটির 
বিষয়েও অথববেদের খবিগণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর দেখ! যায়-.. 



১০ মানবের আিজম্মভূনি | 

প্র ২....-প্র পিতৃখাণং পঙ্থাং জানাতি প্র দেবযানষ্। ৩৩৬ পৃ 

কেহ কি পিতৃবাণ ও দ্বেবধান পথ কি, তাহ! অবগত আছেন ? 
উ......*এন পিত্যাণং পন্থাং জানাতি ন দেবযানং 1৩৩৭পৃ--৩থ 

না, কেহই পিতৃযাণ পথ কি ও দেবধান পথই ব1 কি, তাহ! অবগত নছেন। 
তথাহি ছান্দোগ্যোপনিষং-_ 

শ্বেতকেতু হারুণেম়: পঞ্চালানাং সমিতিষ এয়ায়। তং হ প্রবাহণে 
জৈবলিরুবাচ কুমার ! অন ত্বা অশিবৎ পিতা? জঅঙ্কহি ভগব। ৩২৯পু 

মহেশপালসংস্করণ । ্ 

একসময়ে অরুণিতনয় শ্বেতকেতু পঞ্চালদিগের সভায় গমন করেন, 
তাহাকে জীবলতনয় প্রবাহুণ প্রিজ্ঞাসা করিলেন যে-- 

হে কুমার ! তোমার পিত1 তোমাকে কি উপদেশ দান করিয়াছেন ? 

শ্বেতকেতু বলিলেন যে ই! ভগবন্। ইহ! শুনিয়। প্রবাহণ পুনরায় তিজ্ঞাস। 

করিলেন যে__ | 
ব্খে যৎ ইতঃ অধি প্রজ| যস্তীতি ? ন তগব ইতি। 

আচ্ছ। প্রজা সকল মরিয়া এখান হইতে কোথায় যায়, তাহা। তুমি জান? 
না তগবন্! আমি তাহা জানি ন!। 

বেখ যথা পুনরাবর্তত্তে ? ন তগব ইতি 
আচ্ছ! ষে প্রকারে মানুষের পুনজন্স হয়, আম্মা সকল আবার ফিরি 

আসিয়া জন্পগ্রহধ করে, এ বিষয়ে তুষি কিছু জান ? ন! ভগবন্, আমি ইহারও 
কিছুই জানি ন!। 

_ বেখ পথে দেবযানন্ত পিতৃষাণন্ত ব্যাবর্তনা ? ন ভগব ইতি। 

আচ্ছা তুমি দেববান ও পিতৃষাণ পথের সংস্থানবিষয়ে কোনও বিবরণ 

জান? না ভগ্গবন আমি তাহাও জানিনা । এখন পাঠকগ্ণ চিন্তা করিয়া 
দেখুন যে বৈদিক ও উপনিবদ্যুগের লোকেরা ষে পরকালতন্ব জানিতেন না 
এবং বেবধান ও পিতৃযাণ পথের কথাও যে ভুলিয়! গিয়াছিলেন, উহ! সত্য কি 

না? তষে একথ! ঠিক যে প্রাথমিক বুগেয বৈদিক খহিদিগের সকল কথাই 
হনে ছিল। তাঁহার! ইহাও জানিতেন থে স্বর্গ ভৌম এবং উহাই আমাদিগের 
পুর্ধনিবাপ ব! পিভলোক এবং তাহার! ইহাও জানিতেন যে লক তোম- 



দেবধাণ ও পিতৃঘাণ পথ . * ৩১১ 

স্বর্গ ও ভৌষ পিভলোকে গমনের তোঁষ পথের নামই দেবধান ও পিতৃযাপ 
পথ। 

আচ্ছা বর্গ ও পিতলোক ত একই এবং ন্বর্গই দেবলোক, তাহ! হইলে 
এই স্বর্গে গমের পথের দেবধান ও পিভৃযাণ বনিক! পৃথক নাম হুইল 
কেন? 

ইছায় কারণ এই যে পূর্বের আদি স্বর্গ গ্যোই যেমন পিতৃলোক (91732: 
1800) বলিয়! পরিজ্ঞাত ছিল, তেমনই উহ! দেবলোক বর্গ বলিয়া পরিচিত 
হিল । তজ্জন্য উক্ত পিতৃয্লোকে গমনের পথকে আমর। কেবল 

পিতৃষাণই 

বলিতাম, কেন না তখন স্বর্গের দেবতারাও দেবতা,ভারতবাসী আমরাও দেবতা, 
ছোও ন্বর্গ এবং ভারতবর্ষও স্বর্গ ; তখন দেবতার! উপাস্য বন্ততে ও পিতৃলোক 
পারলৌকিক স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল না । 

আচ্ছ! স্বর্গ বা আদিজস্মভূপিতে গমনের পথের নামও যে “পিতৃযাণ” তাহার 

কোনও প্রমাণ আছে? অবশ্তই আছে-_ 
কুথে পন্থাং পিতৃষু য: শ্বর্গঃ 

আমি পিভলোকে গমনের একটা পথ (পিতৃযাণ ) প্রস্তুত করিতেছি, যে 
'পতলোক স্বর্গ । তথাহি-_- 

আরোহত জনিত্রীং পিতৃষাণৈঃ।১৮৫ পৃ ৪র্থ খ অথর্ব 

তোমরা পিতৃবাণ পথে পূর্ব জন্মভূমিতে আরোহণ কর। ইহার পরই 
আমর। দেবত্ব হারাইয়া মন্ুব্যে পরিণত হুই (বস্ততঃ আমরা সামবেদীয় 

ব্রাঙ্মগণ দেবতা,যভূর্বেদীর মগুষ্য,বাস্থকী গোত্রের সর্পের! দেবতা)ও আমা দিগের্, 
পিস্ুলোকবাসী জ্ঞাতি দেবগণকে আরাধ্যদেবত! বলিয়! স্থির করি, তখন পিতৃ" 

তৃষি “দেবলোক”ও তথায় গষনের পথ পিতৃযাণ, “দেবধান” নাষ প্রাণ হয়। 
তৎপর দিবের উৎপত্তি হইলে উহাও যখন গ্লেবলোক (দিবি দেবাঃ ) ও স্বঃ বা 

খ্বর্গনাম ধারণ করে এবং আদি শ্বঃ ছ্যো “পিতা” বা! “গপিভুলোক” বলিয়া 

বিশেধিত হয়, তখন আমর! দিব পর্যযস্ত প্রসারিত পথকে দেবযান বলিতে 
আর করি, এবং দিব, ব! ছ্যলোকবাসীর] উত্তরকুরু হইতে যে নৃতন পথ দিয় 

পিত। বা পিতুলোক গ্যোতে আগমন করিতেন, উহ “পিতৃযাখ”নামে প্রখ্যাপিত 



৩১২ : মানবের আদিজন্মভূষি। 

হুয়। ফেননা তাহার! পিভুলোক প্ভোকে পিগ্লোকই জানিতেন। দেবলোক 
বলিয়! অবগত ছিলেন না। তাই বাধুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন যে-- 

্ পিতণাং দেবতানাধ, পদ্থানৌ দক্ষিণোতয়ো 1৮৬--১অ 

পিতৃগণ ও গ্বেবগণের পথ অর্থাৎ পিতৃধাণ ও দেবধান পথ দক্ষিণহইতে 
উদ্ভরে প্রসারিত। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতহইতে উত্তরে ব্রদ্ষলোক পর্য্যস্ত 

দেব্যান পথ ও উত্তর ব্রন্মলোকহইতে পিতৃলোক গ্ভোপর্্যস্ত বিস্তৃত পিভৃধাণ 
পথ। শঙ্করশিষ্যও ছান্দোগ্যতাধো বলিয়াছেন যে 

এষ দ্েবযানঃ পন্থা ব্যাধ্যাতঃ সত্যলোকাবসানোংনাগাৎ বহিঃ । “্ধবস্রা 

পিতক্বং মাতরঞ্চ” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।৩৫৭--৫৮পৃ মহেশপাল সংস্করণ । 
এই ফেবযানপথ, ইহা! ভারতহইতে ব্রদ্দলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত। ই! আর 

খগ্ডের বাহিরে "যায় নাই । বেদও বলিয়াছেন, যে দ্বেবয।ন, পথ, পিতৃলোক 
বর্গ ও যাতৃতৃমি ভারতবর্ষের অন্তপ্গতি (১৫৮৮1১০ম)। কৌধীতকী উপনিষদেও 
এই ভৌম দেবযানের কথ! আছে, আমরা “ভৌমকাণ্ডে” ইহাদের 
সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিব। 

আচ্ছ। ভারতহুইতে ব্রচ্লোক পর্য্যন্ত পথের নাম যে “দেবযান” ও 

স্রদ্ঘলোক হইতে আনিন্বর্গ পিতিলোক পর্য্স্ত পথের নাম যে *'পিতুযাণ”পথ, 
ইহার অন্য কোনও প্রমাণ আছে? অবগ্ঠই আছে। ভগরদ্পীতাঙ্ 
গ্রস্থকর্ত। পদ্মনাত খধি বলিতেছেন যে 

অগ্নিজেতাতিরহঃ শুরু: বদ্মাসা উত্তয়ার়ণম। 

তত্র প্রয়াত গচ্ছস্তি ব্রন্ধ ব্রক্মবিদোজনাঃ 1২81৮ 

অগ্সিপথ (বৈশ্বানর পথ), জ্যোতিঃপথ, (অঙ্গিপথ) অহঃপথ, (অহলে1ক- 

দিয়া যে পথ)এই তিনটা পথ লইয়। *গুরু” বা! দেবযান পথ পরিগণিত, তারত- 
বালী বেদজ্ঞ অন্তেবাসিগণ এই পথে ছর়মাসে ভারত হইতে ব্রঙ্গলোকে গন্গন 

করেন। তথাহি-- 
ধূমোরাব্রিস্তথ। কৃষণঃ যগ্মাসা দক্ষিণায়নম্। 

তঞ্র চন্ত্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য বিবর্ততে ॥২৫--৮অ 

- - ধুম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিরা ব্রক্মলোকছইতে দক্ষিণে পিতৃলোক 
পশ্যন্ত যে পথ প্রসারিত; উচ্বায় নাম কৃফ্পথ । .লোক সকল ব্রক্ষচলোকহইতে 
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রা কষ্পথে ছয়ষাসে দক্ষিণে ভারতে আগমন করিয়া থাকেন। আর 

যোগিগণ কেহ কেহ চন্দ্রের জ্যোতিঃপথ পর্য্যন্ত আসিয়! তথায় থাকিয়া যানশ। 

ধুম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিয়! যে পথ ব্রহ্মলোক ( উত্তরকুরু ) হইতে 
পিতৃলোক ছে! বা মঙ্গলিয়। পর্য্যস্ত বিস্বৃত, উহ্থার নাষই কৃষ্ণ পথ বা পিতৃষাণ 

'পথ.। শিথ্য বা গুরু শঙ্কর এই ছুইটী গীতা-বচনের থে ব্যাখ্য। করিয়াছেন,তাহ! 

অতীব কলুধিত, আমরা, ভৌমকাণ্ডে উহার সবিস্তার আলোচনা করিব। 
সাঙ্গণ ব1 সারণের এক শিবাও পিতৃঙ্জোককে প্রেত লোক ঠাহরিয়--এইরূপ 
মিথ্য। ব্যাখ্য। করিয়াছেন্ঠ- 

পিতৃত্বং প্রার্াঃ পুরুষ! ধূনাদিমার্গেণ পিতৃলোকং প্রাপ্য লোমবাখাদিজনিও 

সুষ্কতফলমূ্ উপভুঞ্জতে । ২৩৯ পু ৪র্থ খণ্ড অথর্ববেদ। 

মৃত লোকেযা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধুমাদিমার্গে পিতৃলোকে যাইয়া 
সোমযাগাদ্দিজনিত পুণ্য ফল উপ.ভাশ করেন। | 

এই সায়ণব্যাখ্যাও 'অতীব অসাধু । ফলত: ধূম ও রাত্রি ছুইটী তৌম জনপদ, 
তদন্ত গত পিতৃষাণপথও ভৌম,উহা দিয়া যে পিতলোকে আগমন করা যায়,উহাও 
€তৌৰ বটো।। সুতরাং উহ পারলৌকিক হয কি প্রকারে ? তবে সুখ ও সৌতাগ্যের 

বিষয় এই যে, একজন সায়পশিষা বা স্বয়ং সায়ণ, অধর্ববেদের একটী মন্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিতে ধাইয়৷ দেবযান ও পিড়যাণসম্বন্ধে বাহ! যাহা বলিয়াছেন, তাহা ' 

অতীব সপ্ত হইয়াছে। যথা 
' দ্বিবিধো হি মার্স: _দেবষানঃ পিতৃধাণ ইতি। দেবলোক প্রতিসাধনভূতো 

ফেবষানঃ, পিতুলোক প্রাপক ইতবুঃ । ১৮৬ পু ৪র্থ খণ্ড অথর্ববেদ। তথাহি-- 

পিভৃষাণং-_পিতরে। যেন মাগেন গচ্ছপ্তি ।৭২1১*ম1 ইতি সায়ণঃ 
যে পথে পিতৃগণ গমন করেন, উহ পিতৃষাণ . 

আমরাও কতিপন্ন বেদমন্ছের অধাহার ক্রিয়া দেখাইব যে. দেবষান ও 

পিভৃঘাণ পথ১ভৌম দেবলোক ও ভৌম পিৃলোকেরই প্রাপক ভৌবপথম্যত্র 

যথা-_ 
দ্বেক্রতী অশৃণবং পিত্ণ। মহং দেবান! মুত মতযানাম্। 
তাভ্যা মিদং বিখব মেজৎ সমেতি, বদস্তর। পিতরং মাতরঞ্চ ॥১৫।৮৮1১*ষ " 

গতর সায়ণভাদ 1. 2 দান িধান?িও ক পি সাহা সকুঘা 

€%৩ 
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চত্বেক্রতী ঘৌ মার্ো দেবযানপিত্যাণাখ্যো অহম্ অশৃণবদ্ অভ্রৌধং ধ, 

বিশ্বং পিতরং পালকেত্বেন পিতৃভৃতাং দ্যাং মাতরঞ্চ ধারকত্বেন মাতৃভৃতাং 

পৃথিবীং চ অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোমধো ভবতি+ তদিদং বিশ্বম্ অগ্রিন। সংস্কতং 

সৎ এজৎ দেবলোকং পিতৃলোকং চ গচ্ছৎ তাভ্যাং দেব্যানপিত্যাণাধ্যাত্যাং 

মাগণভ্যাষ এতি গচ্ছতি। তৌ চ মাগো, তগবদাদেশিতৌ (২৪।২৫। 

৮ অগীতা)। 

দতজানুবাদ......কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইহাদিগের 

আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্ব ভুবন অগ্রসর হইতে হইতে 
সেই গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে কেহ মাতা পিতার মধ জন্ম লাত করে, 

ভাহাদিগের এই দুই ব্যতীত গতি নাই। 

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই অসাধু । মানব অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া দেবযান 

পথে স্বর্গে ও পিতৃধাণ পথে পিতৃলো!কে যায়, ইহার মতন কদধ্য ব্যাখা। আর 

হইতে পারে না। মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর বহু 

বিলদ্ষে মৃত দেহ শ্বশানে নীত ও ভন্মীভূত হয়। সুতরাং অগ্রিতে দগ্ধ হইবার 
পর আত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়)এ কিরূপ কথা 1আত্মাট! কি ততঙ্গণ গাবগাছে 

বা তাল গাছে বসিব্না। অপেক্ষা করে? দেবতারা ও পিতৃলোকবাসীরা 
ত অমর? তবে তাহারা ত শশানাগ্রিতে দগ্ধ হয়েন না তবে তাহাদের সহিত 

এ দেবযান ও পিতৃধাণ পথের সম্বন্ধ কি? ইহা একমাত্র মৃত মনুয্যদিগের 
পর্থ, ইহ! বলিলেই ত হইত ? আর যখন আমাদের দেশেও পূর্বে সমাবি হইত, 
(উহার বহুকালের পর ভারতে দাহ প্রথ! প্রচলিত হইয়] ছিল),স্ৃতক্নাং তখনকার 

হিন্ু আত্মারা কি থুষ্ঠান ও মুসলমানদিগের আত্মার ন্যার কবরে শেষ 
বিচারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত ? তখন কি তবে দেবধান ও পিডৃযাঁণ পথ 

ছিল না? দত্তজের অনুবাদ সায়ণব্যাখ্যাহইতে ও কদর্য্য | 
প্রক্ুতার্ধবাহিনী-*....কশ্চিৎ খবিবন্তি অবোচৎ বা ব পিত্ণাং 

পিতৃুলোকবাসিনাম্ব ইন্ত্রাধীনাং ;দেবানাম্ ছ্যলোকবাসিনাং অক্গার্দীনাং উত আগ 
চ মতানাং ভারতান্তরীক্ষলোকবাসিনাং চ মনুষ্যাণাং দৌ ত্রুতী দেবযানপিতৃ 
যাথাখ্যো মার্গে। পন্থানো বিভেতে ইতি অহম্ অশৃণবম্ অশ্রোষং জ্তবান্' ন ও 

খপপশ্ম্ । তে) পন্থানৌ কীদৃশো ? ইদং বিশ্বং এজৎ এজতি সমেতি আগচ্ছতি 
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গক্ষণয়া ভূষণ্লস্থাঃ সর্ব দেবমস্থয্যাঃ পশবশ্চ ভাভ্যাং পধিত্যাং এজি গচ্ছন্তি 
সষেতি সমায়াস্তি বাতায়াতং কুর্বস্তি ইত্যর্থঃ। যত যৌ পন্থানৌ পিতরঞ্চ 
যাতরঞ্চ অন্তর! পিতৃলোকন্ত গ্োঃ তথা, নাভৃলোকন্ত পৃথিব্যাঃ 

ভাবাপৃথিব্যোমধ্যে.স্বর্থভারতবর্ষয়োম ধ্যে বিদ্েতে ইত্যর্থ2। 

” আমি শুনিয়াছি, স্বর্গ ও ভানুতবর্ষের মধ্যে ুইটী পথ আছে-_উহ্বা্দিগের 
একটার নাম প্দেবযান” ও অন্তটার নাম প্পিতৃষাণ”। এই ছুইটী পথ 
পিতৃলোকবাসী ইন্দ্রাদি দবগণ ও সত্যাদিলোকবাসী ব্রহ্মাদদি দেবতা! এবং 

ম্জয্যলোকবাসী মন্ধুষ্যদিঞোর ৷ এই ছুইটী পথ দিয়! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল 

দেবতা'পিতৃলোকবাসী ও মনুষ্যের। এবং অশ্বগবাদ্ধি পণ্ড প্রভৃতি গমনাগমন করে । 

ক্থতরাং ইহ! তৌমষ পথ ভিন্ন পারলৌকিক পথ নহছে। তবে খবি ষে 
বলিতেছেন এই ছুইটি পথই 1পতৃলোক ও মাতৃলোকের মধ্যে, বিরাজমান 

ইছা' ঠিক প্রক্কত তথ্য নছে। বে সময় দিব বা দেবলোকের (হ্যুলোকের ) 
উৎপতি হয় নাই, তখন পিত। দে্যা ও মাতা পৃথিবীর মধ্যে যে পথ ছিল, উহাই 

দ্বেব্যান ও পিতৃষাণ নামে কথিত হইভা তাই বল! হইয়াছে যদস্তর! পিতব্রং 

ষাতরঞ্চ। কিন্ত ইহার বহুকাল পরে ভারতহইতে সত্যলোক পর্য্যস্ত যে পথ 
বিস্তৃত হুয়,উহাই দেবযান এবং সত্যলোক হুইতে ধুম ও রাত্রি লোকের ভিতর 
দিয়। পিতৃলোক দে পর্ধ্স্ত যে ্বতত্্র পথ) বিস্তৃত,উহাই “পিতৃযাণ নাম ধারণ 
করে। খধি নিজে পথ না দেখাতেই তাহার বর্ণনা, ঠিক. হয় নাই। 
যাহা হউক যদি সারণের ইহাই অভিমত হয় যে মৃত পুণ্যাত্মারা. অগ্নি 
ঘ্াহের পর দেবযান পথে স্বর্গে গমন করেন, তাহ! হইলে স্থানান্তরে অন্ত এক 

খধি কেন এন্সপ বর্ণন! করিবেন ও সায়ণ স্বয়ংই বা কেন নানা বিভিন্ন ব্যাখ্য। 

করিয়৷ আপনার উক্তির পরিপন্থী হইবেন ? খধি বলিতেছেন ষে-- 
উপ নঃ অধ্বরং দেবা যাত পথিভি দৈবযানৈঃ 1১1৩৭ হা৪ ষ 

তত্র সায়ণঃ-হে দেবাঃ! নঃ অধ্বরং উপষাত উপগচ্ছত দেবযানৈঃ দেবৈ 

গাস্তব্যৈ১ পথিতিমাগৈ2। 

হে দেষগণ! তোষর। তোমাদিগের গন্তব্য দেব্যান পথে আধাদিগের এই 
যে আগমন কর। 

কেন এক্পপটী হইল? “কই এখানে ত মৃতের দেবধানপথে সর্ষে গমনের 
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কথ! দেখা যায় না দেবতারাই যে দেবযানপথে ভারতে আগধন 

করিয়াছেন, মন্ত্রে ত তাহাই আছে ও সারণও তাহাই বলিয়াছেন? ফলতঃ 

পূর্বে ইছ। ন্বর্গহইতে দ্বেবগণের ভারভাগমনেরই পথ ছিলঃনভুব। উহার নাম-_- 

স্থরবজ্মণ বা দেবধান 

হইবে কেন? “মুতযান” হইলেই ত পারিত ? অন্ত এক খধিই বা কেন 

ঝলিবেন যে-_ 

আ দেবানামপি পস্থাশ্ অগন্ম ।৩।২১০ম 

তত্র সাযণঃ."'.""দেবানাং দেবলোকাদ্িগমনগাধনং দেবানাং ম্বভৃতং 

পস্থাং পশ্থানস্। | 
আমর। দ্নেবতাদ্িগের দেবলোকাদি গননের বে নিজ পথ উহ, পাইয়াছি। 

স্থতরাং বেশ বুঝা গেল ধে, দেবতার! যে পথ দিয়। স্বর্গহইতে ভারতে 

আমিতেন, ও যে পথে আবার তারতহইতে ফিরয়! স্বর্গে বাইতেন, উহ্থাই 

প্রকৃত দেবযান পথ। তথাহি--অথর্ববেদঃ-_ 

স্বর্গং যাহি পথিভিদে বযানৈঃ1 ৩২৬--১ম খণ্ড 

তত্র সায়ণঃ.....*দেবযানৈঃ দেব। যৈর্যান্তি, তৈঃ পথিতিঃ ম্বর্গং যাছি গচ্ছ। 

দেবতার যে পথে স্বর্গে গমন করিয়! থাকেন, তুমিও সেই দেব্যান পথে স্বর্গে 
গদন কর। সুতরাং এই দেববান পথ যে দেব ও মনুষ্য সকলেরই শ্বর্গে গমনের 
ও দ্বর্গহইতে ভারতে প্রভাবগমনের পথ, তাহ। অনুমিত হইতোছে ? তথাহি-- 

বিগ্রা অনৃত। খতন্ঞ! জন্ত মধবঃ পিবত, 

তৃণ্তা যাত পথিভিদে বযাঁনৈ: 1৮1৩৮।৭ম 

হে যল্তজ্ঞ বিপ্র দেবগণ ! তোনর! এই সোমরস পান করিয়! তৃপ্ত হইন্বা 
দেবযান পথে চলিয়াঁধাও । তথাহি-_- 

দেব। যাত পথিভিদে 'ববানৈঃ1১/৩৭।৪ম 

ছে দেবগণ ভোমরা দেবযান পথে স্বর্গে গমন কর । তথাছি 

বাংযাভং পথিভিদে বযানৈ:1৬1৯২।১ম 

তত্র সায়ণঃ......হে অখিনে। বাং যুবাং দেববানৈ: দেবগন্তবোমণর্সেঃ 
হহ অপ্দ্যজে আযাতং ব্সাগচ্ছভং। 



দেবধান ও পিতৃখাগ পথ । . “৩১৯ 

ছে অঙ্শিনীকুমারদধয় ! তোমরা দেব্যানপথে আযাদিগের জে আগমণ 

কর। | | | 

ইহ] ভারতীয় খবির উদ্ভি ? সুতরাং জান! গ্রেল যে খবি অর্বিনীকুমাক্ক 

স্বয়কে দেবযানপথে ন্বর্হইতে ভারতে আগমন করিতে বলিতেছেন ? 

সুতরাং ইহ] গ্রেতগণের পারলৌকিক স্বর্গ গমনের পধ নহে? তথাহি-- 
ও অস্তবিদ্বান অধ্বনোদেবধানান্।৭1৭২।১ম 

তত্র সায়ণঃ.*****হে অগ্নে। কীদৃশ ত্বং। অন্তবিদ্বান্ গাবাপৃথিব্যোধধো 
জানন্। কিংজানন্ & অধ্বনে। মার্গান। কীদৃশান? দেবযানান্। 

দেব! যৈষণনশৈ্যান্তি গচ্ছস্তি তান্ 

হে অগ্নে! শ্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে দেবতাদিগের গমনাগমনেব যে 

দেবযান পথ আছে, তাহ! তুমি জান। 

অতঃপরও কি কেহ বলিবেন যে, দেবধান ও পিতৃযাণ পথ, প্রেতগণের 

পথ, এবং উহার! পারলৌকিক পর্থ ? যদি উহ? কান্ননিক পারলৌকিক পথই 
হইবে, তাহা হইলে কেন অন্য এক খধি এরূপ বলিবেন ? 

প্র মে পন্থা দেবষান। অদৃরন্, অমর্দান্তে! বনুভিরিস্কতাসঃ | 

অভূৎ কেতুরুষসঃ পুরস্ত২, প্রতীচী আ অগাৎ আধি হান্দ্যেত্যঃ ॥ 
তত্র সায়ণঃ......মে ময় দেব্যানা দেবপ্রাপকাঃ পন্থাঃ পন্থানঃ প্রাদৃশ্নন্ 

প্রাদৃশ্তন্তে । কাদৃশাঃ পন্থানঃ ? অমর্ধন্তঃ অহিংসত্তঃ, বন্থভিঃ তেজোভিঃ 
ইন্কতানঃ সংস্থতাঃ পুরস্তাৎ, পূর্ববসাং দিশি উষসঃ কেতু: প্রজ্ঞাপকং, তেজঃ 
অভূৎ। স! উধ্াচ প্রতীচী গ্রত্যগঞ্চন! অন্মদভিমুখী হন্ম্যেভ্যঃ অধি উচ্ভিতেভাঃ 
প্রদেশেতাঃ আগাৎ আগচ্ছতি হ্খ্য শব্দ:, উন্নতপ্রদেশোপলক্ষকঃ1 ২৭৬গম 

_.. দত্তজান্ছবাদ__আমি হিংসাশূন্ত তেজদ্বারা সংস্কত দেবধান পথকে 
দর্শন করিয়াঁছি। উহার কেতু পূর্ববিকে ছিলেন, উহ! ত্বামাদিগের অভিমুখী 
হয়! উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন। ৃ 

এই ভাষ্যা্ছবাদও--অধুলক ও অলীক। পথ আবার কি প্রকারে অহিং 

সম্তঃ হয়? বগু অর্থও যে তেজঃ, তাহ। কে বলিল ? পথ উষার প্রজ্ঞাপক 

কিরূপে হইতে পারে? বরং উষাই পথের প্রজ্ঞাপক । প্রতীচী পথই ব| 

কেন অন্মদভিযুখী হইল? কলতঃ মন্ত্রের প্রকৃভার্থ এই-_. 



৩১৮ মানবের আদিজন্মড়ূমি। 

প্রকতার্থবাহিনী-*****মে মহ! ( এতন্মন্ত্রপ্রণেত্রা কেনচিৎ খবিণা) দেবষানা 

দেবা বস্তি এতি রথব। দেষেযু দেবলোকেবু বাস্তি. এতি র্রিতি 
দেবলোকে গমনমার্গ। বা বহবে। দেবধানাঃ পন্থানঃ প্রাদৃশ্রন্ প্রদত্ত, অহং 

বহন দেবযানপথান্ ' দৃষ্টবান্ ইত্যর্থ:। কাদৃশ। স্তাবৎ তে পন্থানঃ ? তদাহ-_ 

অমর্দন্ত:__মৃধুঞ ক্লিদি আররীতবনে, ন মর্দন্তঃ ন আক্্ীতবস্তঃ শু! ইতি যাবৎ। 

সতাপি বারিপাতাদৌ তে পঙ্থানো ন কর্দমক্রিন্না ভবস্তি ইতার্থঃ। পুনঃ 

কিভুতাঃ। বস্থভিঃ ধবপ্রস্কৃতিভি রষ্টবস্থৃতিঃ ধর্মসস্তানবিশেষৈঃ ইক্কতাঃ 
(কপোলচলমেতৎ)পরিক্কতাঃ সংস্কতাঃ কৃতসংস্কারাঃ । ধধাদয়ে! বসব: কিম্প্রুষবর্ষে 
অগ্নযধীনা ভ্বাৎন্ছর্রিতি। উত্তঞ্চ ছান্দোগ্যেন__ 

তঞ্ হ এতৎ প্রথম মমৃতং যৎ বসব উপনবীবন্তি অগ্রিনা যুখেন। 

অতএব বন্ুভি ভ্তেঞজোভিরিতি যৎ সান্নণেন ব্যাখ্যাতং তন্ন সমীচ'নমিতি 

পুনঃ কিভৃতাঃ? এতে পন্থানঃ উবসঃ এতত্লামধারিপঃ মধ্যস্থানবাসিনঃ 
কন্তচিৎ দেবতাবিশেষস্ত কেতুঃ পতাকা। কীিচিন্ধমেব ইত্যর্থঃ। তন্কৈব বায়েন 

প্রতে পন্থানে। নিশ্মিতা ইতি ভাবঃ। পন্থান এতে কশ্বা্ধারত্য কিং পর্য্স্তং 

প্রসারিতাঃ ? তহ্চ্যতে পুরুস্তাৎ পূর্বন্ত। দিশ আরত্য প্রভীচী প্রতীচ্যাং ছিশি 
পর্যন্ত সমধাপ্তাঃ তে পুর্ববপশ্চিষদীর্ঘ। ইতি যাবৎ । কেন প্রকারেণঃ ? হশ্ম্যেত্য: 

প্রদেশেভ্যঃ অধি উপরি উন্নতগ্রদেশা ক্রমেণ প্রবণাঃ সম্তঃ মত্যলোকং 

তারতবর্ষং গতা৷ ইতি ভাবঃ। 

আমি বহু দেবযান পথ ফ্েখিয়াছি। এ সকল পথ উধোদেবের ব্যয়ে 

বিনির্শিত, সুতরাং তাহার কীতিধ্বজন্বরূপ। তিব্বতবামী বন্থগণ উহাদের 

স্কার করিয়া থাকেন, তাহাতে উহ্ছারা সর্বদ! শুষ্ক ও সুগম থাকে । উহার! 

পূর্ব হইতে বু উন্নত প্রদেশের উপর দিয়া শেষে আসিয়া মর্তালোক তার 

বর্ষে মিলিত হইয়াছে । অতএব যাহা দর্শনযোগ্য, যাহা সংস্কৃত হইয়৷ থাকে, 

ঘা! দেবতাবিশেষের কীর্তিধবজন্বরূপ, তাহ! কারনিক পারলৌকিক পথ 

হইতে পারে না। আচ্ছ। এই সকল পথে যে মুন্য্যাদি গষনাগমন . করিত 

তাহার কোনও প্রমাণ আছে? অবশ্তই আছে, নতুব। বেদ কেন বলিবেন, 

ইহ দেবমনুষ্য সকলেরই পথ ও ইহ] দিয়া বিশব্রঙ্াণ্ডের সকল লোক যাতায়াত 

সিয়া থাকে ?. আথর্ধবে হলিতেছেন বে . 



দেববান ও গিতৃধাণ পথ । ৩১৯ 

ইজ মহং বণিজং চোদয়ানি সন ব্রতু পুর এতা নো অস্ত। 
ছদন্ররাতিং পরিপন্থিনং সূগং স ঈশানো ধমদা! অন্ত মহ্ম্ 8৪২৩ পৃ 

তত্্ে সারণভাব্যধ্......অহং ব্যবহর্তা ইন্রং দেবং বণিজং বাঁণিজ্যকর্ভারং 
চোষয়ামি প্রেরয়ামি। স বশিক্তেন প্রেরিত ইন্দ্র] নঃ অন্মান্ তু আগচ্ছতু।. 
'গত্য চ নঃ ঘআন্মাকং পুর এত পরতো! গন্ত। অন্ত ভবতু। কিং কুর্বান্ ৃ 

অরাতিং বাণিজ্যবিখাতকং শক্রং- পরিপন্থিনং মার্গনিরোধকং চোরং মং 

ত্রান্তাদিকং চ নুদন্ ছিংসন্ ঈশান ঈশ্বরে! নিয়ন্ত। স ইন্দ্রঃ মহ্যং বণিজে ধনদ। 
বাণিজ্যলাভরপধনগ্রদাা অস্ত ভবস্তু। 

আমি ইন্দ্রের নিকট বাশিজ্যদ্রব্য সহ বণিক পাঠাইতেছি। তিন্নি 

আমাদিগের হিতৈষী ও নিয়স্তা হউন। পথে দস্ুতস্করাদি শত্র ও পরিপন্থি 

ধ্যা্জাদি হিংস্র জন্ত দূর করিয়া তিনি প্রভুম্বরূপ হইয়া যাহাতে আমরা বাণিজ্য 

করিয়া কিছু প্রাপ্ত হট, তাহ। করুন। তথাহি-- 

ষে পস্থানেো! বহবে! দেবধান। অন্তর! ছ্াবাপুথিবী সঞ্চরস্তি। 

তে ন! জুঘস্তাং পর়ন ঘ্বতেন, যথ। ক্রীত্ব! ধন মাহরাপি ॥৪২৪ পূ ১খও 

বর্ণ (গ্যো) ও পৃথিবী বা ত্যরতবধের মধ্যে বু দেবযান পথ আছে। এ 

সকল পথ যেন জলমপ্র ও তুষারাচ্ছন্ন হইয়া আমাদিগকে পীড়া ন! দেয়। 
বাহ!তে আমর! ইন্দ্রের নিকট ছুথে যাইয়া ক্ররবিক্রয়ঘারা কিছু ধন লাভ 
করিতে পাব্রি। 

এখন গাঠকগণ ভাবিয়া ও বিচার করিয়। দেখুন, যে পথে ভারতীয় বণিকেরা 

বাতায়াত করিয়া থ্কেন, যে পথে দস্থ্যতস্কর ও পব্যান্রতন্ুকাদি বিচরণ করে, 

যাহা জলে প্লাবিত হর ও বরফে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেই দেবযান পথ সকল 

ভৌষ কি পারলৌকিক, এবং সেই পাঁদগম্য ন্বর্গ ও" স্বর্গবাসী ইন্দ্াদি দেবগণ 
ভোষ কি পারলৌফিক | ফলতঃ মানুষ মরিয়া কি ভাবে কোথায় যায়, তাহ! 
বেদ্ধ ও উপনিবদের খাধিরাও অবগত নহেন। বদি মৃত ব্যক্তিদ্রিগের তখনই 
পুনজ্সি না হয়, তাহাদিগের কোনও পারলৌকিক ওয়েটিং রুম থাকে, তাহ। 
হইলেও তাহাদ্দিগের আত্মা যে এক! বা গরুর গাড়ীতে চড়িক্। ছয় ষাসে 
পরলোকে গমন করে, ইহাও বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহা হউক 
দেবধান পধ সকল যে ভৌম, তাহাতে সন্দেহমান্তই নাই । এবং যে পথ 
সকলের এক মাথা ভারত বর্ষের মাটিতে সংলগ্ন;তাহাদের অন্ত মাখা! যে কোনও 



৩২০ মানবের আদিজগসতূমি | 

পারলৌকিক শুন্তসংস্থ হ্বর্গলোকসংলশ্ব হইতে পারে না, তাহা'ও বোধ হয 
সকলে প্রসরবদনেই শ্বীকায় করিবেন। 

আচ্ছা দেবঘান পথ যেন তৌমই হইল, কিন্তু উহাদের সংখ্যা কতটী, তাহা 
কেন বেদ বলিতেছেল না৷? কুষষজুঃ বলিতেছেন যে-_ 

চ্বারঃ পথে! দেবধান! অন্তর! ভাবাপৃথিবী বিয়ন্তি।১*৯*-__৯ধগু মহীশূর | 
শ্বর্গ ও ভারত বর্ষের মধ্যে চাঁরটী দেবযান পথ বিদ্বমান। তথাছি-_ 

চত্বার এতে পন্থানে দেবযান! বিনির্ষিতাঃ 8১৮৭ 

বরহ্ষণ! লোকতন্ত্রেণ আছে মন্বন্তরে ভূবি। । 
পদ্থানো দেবযান1 যে তেযাং দ্বারং রবি; স্মুতঃ 1১৮৮ 

'ুধৈব পিতৃযাণানাং চন্ত্রমা দ্বার মুচ্যতে ।১৮৯1৮অ বাযুপুরাণম্ 
সুরলে ষ্ঠ ব্রদ্ধ! লোকের স্বৃবিধধর জন্য ভূমিতে চারিটা দেবযান পথ প্রস্তুত 

কয়েন। উহার ভারতহইতে ব্রদ্ষলোক পর্যন্ত বিপুত। হৃর্ষোর রাজ্য 
তপোলোকের ভিতর-দিয়! এ পথে বরক্ষলোকে যাইতে হয়। সুধোর রাজ্য 
দেরযান পথে প্রবেশের দ্বারম্বরূপ। প্ররূপ ব্রহ্গলোকহইতে পিতৃলোক 
মঙ্গলিয়াতে যে পিতৃষাণ পথপ্রসান্িত, উহা! চন্দ্র-রাজ্যের (উত্তর সংবৎপর বা 
রুমা বর্ষ অর্থাৎ দক্ষিণ সাইবিরিগ্না) ভিতর দির সমাগত । সুতরাং উক্ত 

চন্ত্রর়াজ্য, পিতৃঘাণ পথে পিতলোকে প্রবেশের দ্বারন্বরূপ ৷ 
অহে! যাহ] “ভুধি” নির্মিত, উত্তার্দগকেও সায়ণ-শঙ্করাদি কাগনিক পথ 

বলির ব্যাখ্যা! করিয়া ভাব্ুতবাসীকে রসাতনে। টবাইয় দিয়াছেন !!! 
আ.চ্ছ! বুবিলাষ-_ইহারা তৌন পথ । কিগু--এই চ।রিটী পথ কি কি? আমর) 

অনে করি যে ইহার! খাইবার পাশ, বোলানপাশ, বদ্রিনারায়ণপথ (হরিছারের 
পধ) ও দাগজিলিগের পথ। তবে এই চারি পথের পুব্বে অবস্থাই 
কোন স্বতগ্্র নাম ছিল, এইক্ষণ উহার পরিবর্তন হইয়াছে মান্রে। 

আমর] সংক্ষেপে দেবযান ও পিধাণের কথ! বলিলাম। তোৌমকাণ্ডে 
উহাদের সবিস্তার বর্ণনা কর] রাইদে। যাহ! হউক আমর। আশ! করি, আর 
কেছ ইহাদের তৌযত্বব্যিয়ে কোনও সন্দেহ করিবেন না। 

বর্গ ও নরক তৌম, দেবধান ও পিতৃযাণ পথ ভৌম, ইহ সপ্রযাণ হইল। 
এবং প্রাঙ্গণ ও দেবতাও যে এক, সমগ্র আধ্যজাতিই যে দেবসন্তান 

তাহাও প্রদর্শিত হুইল,অতঃপর. আমর! দেখাইব যে আছি স্বর্গ স্ে। বা মজলিয়াই 
ভাফিগের অর্থাৎ জগতের সকল নরনারী ও পণুপক্ষীর আদি জন্মতুমি । 



চতুবিংংশাধ্যায় । 
কতিপয় শব্ধের প্রকৃতার্থ। 

১৪ অগ্নিশক...."অগ্ি শবের একার্থ রনি বা আগুন। হিতীয়া 
অঙ্গিরোবংশপ্রভব দ্েখতাবিশেষ ( অগ্রে খণচঃ-_ছান্দোগ্য) । তৃতীয়ার্থ আদি 
মানব বিরাট, । যথা $ 

আপো গর্ভং দধান! জনয়ন্তীরগ্লিম্ 1৭১২১।১০ম | 

সমাদর অনস্তজলরাশিমধ্যে প্রথমে যজ্জজনপদ উৎপন্ন হয়। সেই 
জনপদে প্রথম আবিভূত মানবের নাম “অগ্রি'”। উত্তঞ্চ__ 
তন্ক শ্রাস্ত 5 তগ্ুস্ত তেজোরমো!। নিরবর্ভভ অগপ্রি: ৷ সৃহদারণ্যকোপনিষৎ।৪৪পু 

তত্রে শঙ্করভাব্যন্---তসা শ্রান্তস্ত সন্তপ্তস্য ধি্রস্য তেজো। রসং সারো নির- 

বর্তত প্রজাপতিশরীরাৎ নিক্ষাস্তঃ ইতার্থঃ। কোহসো নিঙ্রান্তঃ ? অগ্রিঃ, সঃ 
অগুস্য অস্তবিবাট প্রজাপতিঃ, প্রথমজঃ, «“স টব শরীরী প্রথমঃ” ইতি শ্মরণাৎ। 

২। যক্ঞ......বজ+ন (ষজৈ কৌ দেবাচণদানসঙ্গকতৌ )- যজ্ঞ | 
বাগ ( হোম )। ষষ্টবা বা অনীক (স এষাং যজ্ঞো। অভুব ভনুপাঃ ৮/৮৮১,ষ 1) 

ধজ্েন বজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ 1১৬।৯০।১০ম)1 বিষুর_যজ্ঞোবৈ বিষুঃঃ)। 

আদি ব্বর্গ স্বঃ (যজ্ঞো বৈ স্বঃ ইতি শ্রুতেঃ ১১।৯অ যজুঃ ইতি উবটমহীধক়- 

ভাষ্যম্)। আপে! গর্ভং দধান। জনরস্তী খজ্ঞং 1৮1১২১।১*ম)। ভথাহি-_ 

এ৩ৎ খলু বৈ দেবানা মপল্াজিত মায়তনং যছ বক্ঞং। ৯৪৫ পৃ তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণম্ 
৩। নাতি.*-.নাই (৩5০1), নাভিনাষক রাজ! ( নাভিবর্ষ), মুখ্য 

নুপতি সেমাট চক্র মধ্যস্থান, ক্ষত্রিয় কর্তরিকামদ । যদাহ মেদিনীকর- 

ওপ্ত:-_নাতিযুখানুপে চক্রষধ্যক্গত্রিয়য়ো: পুষান্। দয়োহ প্রাণিপ্রতীকে স্যাং 

স্িয়াং কৃরিকামদে ৪ তথাহি রভসঃ.-. 
মুখ্যরাট ক্ষত্রিয়ে। নাতিঃ পুংসি প্রাণাঙ্গকে অরিয়াষ্। 

চক্রমধ্যে প্রধানে চ স্তিয়াং কভৃরিকামদে ॥ 

' আষরা উপবে নাতিশব্দের ষে কয়েকটা শ্রতিশব্ধ বিস্ত্ত করিয়াছি, 

২ ৮ 



৩২২, . মানবের আদিজন্মভূমি। 

এতৎসমুদায়ই নাভি শবেপন লৌকিকার্থ। যে প্রকার কোনও কোধে অগ্নি 
ও যজ্ঞ শকের বৈদিকার্থ ধৃত হয় নাই, তদ্রুপ নাভি শবের বৈর্দিকার্থও কেহই 

গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু বেদসমূহে নাঁতিশর্ষ *উৎপন্তি” ও “উৎপত্তি 
স্থান,” এই ছুইটী অতি প্রধান অর্থেও প্রযুক্ত হইবাছে । 

উৎপত্তার্থ......ছোৌন% পিতা জনিতা নাতি রত্র (৩৩1১৬৪।১ম) দেযা 
আমাদিগের পিতা! বা পিতৃভূমি, জনিত! ( জনগ়িতা ) ব! জন্মভূমি, সেই 
স্ভোতেই আমাদিগের পূর্বব পিতাষহগণের নাভি অর্থাৎ উৎপত্তি তইয়াছিল। 
“দিবি তে নাভা” (81৯1৯ম )। তোষার হছ্যলোকে নাতা বা উৎপত্তি 
হইয়াছে । অমী বে সপ্ত রশ্মর়ঃ, তত্র মে নাভিঃ (৯1১*৫১ম )। প্র যেসাতটা 
বংশ আছে, উহ! হইতে আমার নাতি ব; উৎপত্তি হইয়াছে। 

উৎপত্তিস্ানার্থ......ইয়ং মে নাভিঃ (১৯/৬১/১০ষ) এই ঘ্বোই আমার 

নাভি বা উৎপত্তিস্থান ; সানে। নাতিঃ ( ১৮1৬১।১০ম ) সেই গ্োই আমাদিগের 
নাতি বা উতৎ্পতিস্থান। অমুতন্ত নাতিঃ (১৫৯১৮ ) অযুতের উৎপত্তি 

স্থান । অয়ং ঘজ্তে। ভুবনন্ত নাভিঃ (৩৫1১৬৪।১ম ও ৬২--২৩অ যজ্গুঃ) এই 

যজ্ঞ জনপদ অর্থাৎ স্ব:ই এই জগতের সকল লোকের নাতি ব৷ উৎপত্তি স্বান। 

সনাভয়ঃ......সমানোনাভিরুৎ্পত্তিস্থানং যেষাং যাসাং বা। সমান হইয়াছে 
উৎপতিস্থান ধাহাদিগের, তাহার পরস্পর “সনাতি”। 

এই নাভি শব্ষের গ্ররুতার্থপ্রকটনবিষয়ে উবট, সায়ধ, মহ্হীধর ও দয়ানন্দ 

প্রভৃতি কোবিদরন্দ অনিশয় প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার! ইহা র অর্থ-_ 
তৌমরস, নহুন, সন্লাহ, বন্ধিকা, বন্ধন ও ষাধ্যামিক! বাক্ 

ইত্যাদি বলিয়! ভীষণ প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়! গিয়াছেন। কেবল একজন 
সায়ণশিধ্ই এই নাতিশব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বথ।-- 

সানে। নাভিঃ পরমং জামি তঙ্গৌ ।8।১০।১*ম 

তত্র সায়ণভাব্যয্....."স। প্রসিদ্ধা যোধা আবয়োঃ নাতিরুৎপত্তি- 
স্থানং। সেই প্রসিদ্ধ নারীই আমাদিগের উভয়ের নাতি বা উৎ্পত্তিস্থান। 

৪1 পিতা......... পিতৃশবের মুখ্যার্থ রক্ষক, পৌশার্থ জন্মদাত। 
বাপ ( বন্তা)। সপিত। পিতর স্কেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ | রথু॥। কিন্তু 

"বেদে এই শিতৃশক্ষ বহুস্থলেই পিতৃতুমি বা পিভলোক ( [7801৩ 



কতিপয় শন্দোর প্রক্তার্থ । ৩২৩ 

1810) অর্থে. বাধহত হইয়াছে । কিন্ত যে বর্গ পারলৌকিক, উহা 
কিপ্রকারে মান্য আমাদিগের পিতৃভূষি হইতে পারে? এই ভঙ্গ 
সায়ণদয়ানন্ার্দি এই পিতার অর্থ কুক্রাপি“পালফ”,করিয়াছেনকুক্াপি বা: 

পারলৌকিক প্রেতলোক | 

ভাবিয়!-_মন্ত্রার্থের অভিব্যক্তিবিয়য়ে অসমর্থ হইয়াছেন। তথাহি-_ 
ঘোঃ পিত! পৃথিবী মাতা, স্তৌম্পিতা (109850৩$9£ ) 

কিন্ত ইহার প্রকতার্থ, ন। এদেশীয় ভাষ্যকারের। বুঝিতে পারিগাছেন, না 

পাশ্চাত্যগণ ইহার মরন্্াঝবোধে সবর্থ হইয়াছেন, কেবল এক জন শঙ্বরশিষ্য 

প্রশ্নেপনিষদূভাষ্যে ইহার প্ররুতার্থ প্রকটন করিয়। জগতের মহোপকার 

সাধন করিয়। গিয়াছেন। 

পিতরং সর্ধস্য জনরিতৃত্বাৎ পিতৃত্বমূ। ১২পৃ 

সকলের জন্মস্থান বা আদি হুতিকাগার বলিয়্াই গ্ভো বা আদি স্বর্গ ম্বঃ 

অর্থাৎ মঙ্গালির়ার নাম “পিতা”। 

৫ | ইলা--....এই ইল! শবের বৈদিক একটা অর্থ-_“ইলাধৃতং” ব 

ইলাবৃত বর্ষ। বেদে ইলাবৃত কথাটার এক দেশ মাত্র “ইল।+” গৃহীত ও ব্যবহৃত 

হইযাছে। কিন্তু উহ! পৌরাণিক ইলাবৃতবর্ষ ও একালের মঙগলিয়া তিব্র 
আন্র কিছুই নহে। এই “ইলাবৃতং* কথাটারই অপত্রংশে গ্রীক 7179100 
ও লাটিন .1751010 শবের উৎপতি হইয়াছিল। 

৬। আকাশ......আমরা ইতিপূর্বে অস্তরীক্ষ, নাক,ব্যোষ, গ্ভাবাপৃথিবী ও 
আকাশ শব্দের প্রক্কতার্থ কি? তাহ] সবিস্তারই বলিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত জাকাশ 
ফে আমাদিগের “পিতৃডূমি”,সে বিধয়ে কিছু বলিব। আমরা কোনও বৈদিক 
মঞ্জে আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই না, কাজেই উপনিষৎ ও স্ৰতিহইতে 
প্রমাণ সমাহার করিতে বাধ্য হইলাম । পরাশর বলিতেছেন ফে-. 

পিতুণাং স্থান যাকাশং দক্ষিণ! দিক্ তখৈব চ। 

আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের বাসস্থানের নাষই “আকাশ”, উহা। দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত। 

অনস্ত শূন্ত গগন, অমুকের দক্ষিণে বা অমুকের উত্তরপূর্ববাদি দিকে 

এক্ধপ প্রয়োগ হয় না। ফলতঃ আমাদিগের এই পিতৃভূষি, যেরুপর্বতের 



৩২৪ মানবের আ দিজন্নভূমি। 

দক্ষিণে অবস্থিত, পরাশর তাহাই বলিতেছেন। তিনি এই ভৌগোলিক, 
তত্ব কোথায় পাইলেন ? আমর! যনে করি তিনি ছান্দোগ্যের এই বিবুতিকে 

ভিডি করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছেন । যথা 

অস্য লোকস্তয কাগতিঃ? ইত্যাকাশ ইতি হ উবাচ। সর্বাণি হ বৈ 

ইম[নি ভূতানি অ।কাশাদেব সমুৎপন্তন্তে। আকাশং প্রতি অন্তং যন্তি আকাশো 

হি এব এত্যোজ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্ । ৬৩--৬৪পু 

তত্র শহ্করভাষাম্ --***...ইতরঃ অনুজ্ঞাত আহ আস্য লোকস্ত কাগতিঃ ? 

ইতি আকাশ ইতি হ উবাচ প্রনাহণঃ।! আকাশ ইতি চ পর আত্ম।, আকাশে! 

বনাষ ইত্যাকাণ শব্দ:শ্রুতেঃ। তন্ত হি কর্ম ভূতোৎপাদকত্বং। তশ্থিক্েব হি ভূত- 
প্রলয়ঃ। তত তেজ? অস্থজত তেঙ্গঃ পরস্তং দেবতায়াম্ ইতি হি বঙ্ষ্যাতি। সর্বাণি 

হ বৈ ইমান ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি আকাশাদেব সমুৎপদ্স্তে তেজে'বলা দি- 

ক্রমেণ সামর্ধ্যাৎ আকাশং প্রতি অস্তং ষন্তি প্রলয়কালে তেনৈব বিপরীতক্রমেণ 

হি যন্মাৎ আকাশ এব এভাঃ সর্বেভ্যো। ভূতেভেো জ্যারান্ মহত্তর :, অতঃ 

সর্ধেষাং ভূতানাং পরাষণং প্রতিষ্ঠা, ভ্রিঘপি কাঁলেষু উত্তার্থ; : ৬৪পু 
' আমর! এই ভ!যো তুপ্দি অনুভব করি তে পারিলাম না। “আকাশ” 

পরম আত্ম! 

“আকাশো বে ব্রহ্ম” 

এই সকল শ্রুতি অতীব ঘর্কবাচীন। আকাশ একের অথ ্রদ্ষ”, ইহ! 
কোনও কোষে নাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এরূপ কোনও 
যত পরিদৃষ্ট হয় ন! যে শুন্ত আকাশ (515) পরমেশ্বর । দাঞ্ট্ষ মরিয়া 
শৃত) আকাশে ব। পবুবরন্দের নিকট যাক্স ( 'আকাশং প্রতি অন্তং যস্তি ), 

এরূপ কথা যদি ছান্দোগ্যের পরিজ্ঞ।ত থাকিত, তাহ হইলে তিনি কখনই 

প্রবাহণ ও শ্থেতকেতুর মুখ দিন একথ! বাহির করিতেন না ষে-- 

বেখ যৎ ইতঃ 'ধি প্রজ্জ। যন্তাতি? ন তথব ইতি । ৩৩০পু মহেশপাল সং। 

ছে শ্বেতকেতো ! তুমি জান, মানুষ মরিয়। কোথায় যার? না ভগবন্! 

গ্বেতকেতু বলিলেন যে তাহা আমি জানি না। কেন শ্বেতকেতু বলিলেন 
ন' যে মানব মরিয়। আকাশে যায়? ফলতঃ এখানে মূলে ঘে'"* 

জ[কাশং প্রতি অস্তং বস্তি 



কতিপয় শবের গ্রকতার্থ। ৩২৫ 

এই বাকাটী আছে, ইছ! প্রক্ষিপ্ত।. আমর! এই অংশটা পরিত্যাগ করিয়া 
ইহার স্বতন্ত্র ব্যাথ্য। করিতে অন্ভিলাধী হইলা'ম। 

প্রকৃতার্থবাহিনী......শালাবত্য: পুচ্ছতি...ছে প্রবাহণ! অন্ত জোক 
ভুমগুলস্থানাং সর্বেষাং মনুষ্যপত্তপক্ষ্যাদীনাং আগতিঃ আগমনং ক! কিন্তৃতং 

এতে কন্মাৎ স্থানাৎ অশ্বিন ভারতবর্ষে সমাগতাঃ 5 প্রবাহণোইবোচৎ-_ 

আকাশ ইতি অমুত্সাৎ আকাশাদেব সর্বে সযাগতাঃ। ইমানি সর্বাপি 
ভূতানি আকাশাৎ জনপদাৎ সমুৎ্পন্নানি ইতি। আকাশ: ইলাবৃতবর্ষং 

সর্বেভো। জনপদেভ্য এঁব জ্যায়ান্ বর্ষায়ান্ পূর্ববজত্বাৎ আকাশ এব পরায়ণম্ 

আদিঞন্মভূমিত্বাৎ শ্রে্ঠজনপদ ইতি! 

শালাবতা জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে প্রবাহণ। পৃথিবীর সকল লোক. 
ও পশ্ডপক্ষ্যা্দি কোনস্থান হইতে সর্বত্র যাইর] ছড়াইয়। পড়িক্াছে? প্রবাহণ 

বলিলেন যে আকাশ বা ইলাবৃতবর্ষহইতে সকলে আসিয়াছে, উহাই 

সকলের পূর্ব নিবাস । শালাবত্য পুনরায় জিজ্ঞাস! করিলেন পৃথিবীর সকল 
প্রাণী কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল 1? প্রবাহণ বলিলেন যে, আকাশ 

জনপদ হইতে, আকাশ সকলের আদি স্ৃতিকাগার । উক্ত আকাশই পৃথিবীর 
অন্তান্ত সকল দেশমহাদেশ অপেক্ষা প্রাচীনতম এবং উহাই সর্বাপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠতম স্থান, কেনন! উহ। সকলের পিতৃভৃমি ৷ 

আচ্ছ! আদিম যুগের মানবগণ যে আকাশজনপদে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
ছিলেন, কোনও শাস্ত্রেকি ইহার কোনও আভাস আছে? অবশ্তই আছে 

বৃহদদারণ্যক বলিতেছেন যে। 

স ইমমেধ আসত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ তত:, পতিশ্চ পত্রী চ অতবতাং। 

তণ্মাদিদমর্ধ বুগলমিব স্বইভি হ ম্সাহ যাজ্ঞবন্ধঃঃ। তশ্বাদয়মাকাশঃ স্্রিয়া 
অপুধ্যত এব, তাং সম্ভবত, ততে। যন্থুবা। অজায়ভ্ত। ১৩৭ পৃ 

তত্র শঙ্ষবুভাষাম্*.***'স এব চ বিরাট, তথ! ভূতঃ স হু এতাবান্ আস ইডি 

সামানাধিকরণ্যাৎ তত স্তম্ম/ৎ পাতনাৎ পতিশ্চ পতী চ অভবত| মিতি। 

প্রথমে আদি মানব বিরাট, একটা আন্ত চণকের ভ্তায় ছিলেন, পরে 
আপনাকে ছিধ। বিস্তক্ত করিয়। পতি ও পত্বীতে পরিণত হইলেন। তখপর 



৩২৬ মানবের আদিজক্স ভৃষি। 

বিরাট, আপনার পত্বীতে উপগত হইলে, মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইল। এবং 
সেই স্ত্রী অর্থাৎ তাহার সন্তানসম্ভতিগণদ্বারা আকাশ পুর্ণ ছইয়। খেল। 

্তরাং বুবিতে ও বাধ্য হইয়! শ্বীকার করিতে হইবে যে,যে আকাশ 

মন্ুষ্যের সম্তান মনুয্যগণদ্বার। পুর্ণ হইয়াছিল, সে :আকাশ খেচরপক্ষিগণের 
উড্ডক্নস্থান গগন নহে, পরস্ত কোনও পাধিব জনপদ । এবং এই জন্তই গুরু 

পরম্পরাগতলব্ঙ্চান পরাশর বলিয়া! ছিলেন ষে-_ 

পিত,ণাং স্থান মাকাশং দক্ষিণ। দিক তখৈবচ। 

আকাশ আমাদিগের পূর্ববপিতামহগণের আদি বাসস্থান এবং উহা! হেরু- 
পর্বতের দক্গিণ পার্খে অবস্থিত । : 

এ আকাশ কোন্ স্থান ? বেদপুরাণাঙ্গিতে যখন দ্যো ও ইলা ব৷ ইলারতবর্য পিতা 

ব। পিতৃলোক (৮9১61 1800) বলিয়৷ সংস্থচিত হইয়াছে, তখন লোক পিতামহ 

বরঙ্ধার বাসস্থান মন্থষ্যদিগের আদিজন্মভূষি আকাশই সেই পিতৃভূষি গো বা 
মঙ্গলিয়। হইতেছে 1. ফলতঃ-_ 

আকাশ, ব্যোম, নাক, যজ, দ্যো ও স্বং এবং ইলা, মানব আতির 

আদি স্থতিকাগার সেই নাভির পৃথক্ পৃথক. নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

পঞ্চবিংশাধ্যায় । 
পিতৃভৃষির শ্বতি ও বিস্বতি । 

এই প্রকরণে আমর! আমাদিগের গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় মানবের 

আদিজন্সভূমির কথ! বলিব! কোন্ পুণ্য জনপদ মানবের “আদিজন্মভূমি” ? 

বে স্থান এই সমগ্রভূমণ্ডলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! প্রাচীনতম, সেই প্রত্বৌোকঃ 

দ্যে। বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ বর্তমান মানচিত্রের মঙ্গলিয়াই মানবের আদিজন্ম 

ভূমি বা আদিহতিকাগার | | 

পাশ্চাত্য মলীবিগণ ও তারতের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নবীনযুবকগণ মনে ফরেন 

এবং বলিয়া থাকেন যে প্রাজন ভারতীয় খষিবৃন্দ, তাহাদিগের পূর্ববনিবাস 

স্থানের বিধয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাহার! তাহাদিগের কোনও 

শ্রছ্থেই সে আদি সথতিকাগারের একটা কথাও বঙ্গি্! যান নাই! কিন্ত 



পিতৃভূমির শ্বৃতিও বিস্বতি। ৩২৭ 

আমরা এই বাহান্্বৎসর যাবৎ নজঙ্গিব শান্ভালোচন! করিয়া! ইহাই দেখিতেছি 

ও জানিতে পারিয়াছি যে, এজগতে একমাক্স তারতীয়্ খষিগণই এবিবয়ে 

সর্বাদে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, এবং বেদাদি সর্বশান্ত্রে তাহারা এ 
বিষয়ে যাহ। যাহ1 ঝলিয়াছিলেন, তত্সম্ু্দায়ই প্রামাণ্য এবং প্রকৃত তথ্যবাহী। 

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের! একবাত্র অস্থমানবলে ছুচার কথ! যাহা! ঘণিয়াছেনঃতাহার 
মূলে কোনই ভিত্তি নাই, কিন্তু বির] এবিষয়ে বাহ! যাহ! বলিয়াছেন, তৎ- 
সযুদায়ই প্রমাণঘার। সমধিত ও প্রক্কৃত এীতিহ্যভুয়িষ্ঠ | 
একালের পাশ্চাত্যেরা ষন্থয্যের শিরঃকপালাদির গঠন এবং দবেছিক বর্ণের তার- 
তম্যনিবন্ধন মানবজাতিকে ককেশীয়ান, মঙ্গলীয়ান, ইথিওপিয়ান, কাক্রি ও 

নিঃগ্রাপ্রভৃতি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ও সম্প্রতি আপনাদিগের অপবিস্র 

*ককেশীয়ান” বিশেষণ দূরে পরিহার করিয়া আপনাদিগকে “ইউরোপীয়” 
রেস (চ.2০০) বলিয়া! সংকুচিত করিতে আরম্ত করিয়াছেন। কিন্ত তাহারা ও 

ভারতের হিন্দুশাস্ত্রে অকুতশ্রষ ভারতীয়ভ্রাতৃগণ জানিবেন যে আমরা আর্য, 
অনার্্য,কাফ্রী ও নিগার নিগ্রপ্রসৃতি সকল জাতিই সই প্রাচীনতম মঈলীয়ান- 

শপ্রভব এবং মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্ধবনিবাসস্থান। অবশ্য ত্বগ দশ তোষর! 
বর্ণগত পার্থকাসন্দর্শনে চঞ্চল হইয়া একই মানব-জাতিকে নান! শ্রেনীতে 

বিভক্ত করিতে সমুদ্দ্যত ও সমুখক। কিন্তু প্রকৃত তথ্যজ বড়বিংশ ব্রাহ্মণ 

প্রসয্নচিত্তেই বলিয়া গিয়াছেন যে-_ 

| যৎ পীতত্বং তৎ পিতণাম্। ২৭পৃ 

আযাদিগের পিভৃগণ বা পূর্বাপিতামহের! গ্রথমে পাঁতবর্ণ ছিলেন। 
এখন সে পীতত্ব গেল কোথায়? বীহারা আফ্রিকার উত্তপ্ত বানুকা 

রাশিতে বহু কাল বাস করিতেছেন, তাহার! কুষ্ণত্ব পাইর়াছেন, ভারতবাসীর! 
আব হাওয়ার ঘোরতর ভারতয্যবশতং নান! বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছেন, কিন্ত 

এখনও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে চেপ্ট] কপাল, উন্নত হন্নু ও অবনতনানিক 

লোকের সংখ্যা অর হইবে না। ইউরোপীয়দিগের মধোও সে যজলীয়ভাব 
অনধিগম্য নহে । এখনও পর্বতপ্রধানদেশবাসীদিগের ষধে) জনেকেই পেই 
মঙ্গলীয় ভাবাপর। নেপাল, মণিপুর ও জ্িপুরাপ্রভৃতি দেশের 
লোক সকল ইহার প্রমাণস্থল। ফলতঃ বহুকাল পিভৃভূমি পরিত্যাগ করিয়! 



৬২৮ মানবের আদিজন্সভূমি। 

আমর! নান! বেচিত্র্যময় ভারতে আগমন করাতে আমাদিগের গঠনের তৃরি 
পরিবর্তন খঘটিয়াছে মাত্র। 

আচ্ছ। আব হাওয়া,বিস্তা, বুদ্ধি ও ব্যবসার়তেদে আকারেরই ধেন পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, কিন্ত আমর! সে প্রিয়ত জন্মভূমির কথা একবারে ভুলিয়া! গেলাম 
কেন? ইছা স্বাভাবিক, বখন যাতায়াত ছিল, যতদ্দিন আত্মীয়তা ছিল, 
ততদিন ভুলিয়া গিয়া ছিলাম না । ভূলিয়া গেলে কেন আমর! বিপনন হইয়! 
দেবগণরে আহ্বান করিতাম, যখন তথন শ্বর্গে যাইভাম, কেন ইন্্রাদি দেবগণ 
অন্তর বুদ্ধে দশরথের সহায়তা গ্রহণ করিবেন, কেনই বু আমর! দেবযানপথে 
ইন্জের নিকট বাইয়া! বাণিজ্য করিতাম 2 ভরদ্াজান্ি খবির়! যে আমুর্ষেরধ ও 

রসার়নবি্ধাশিক্ষার্থে ইন্দ্রের নিকট স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহাও কি মহন্থি 
চরক বলিয়৷ যান নাই? সুতরাং আমর? প্রথমেই পিতৃভূমির কথা বিস্বত হইর়া- 
ছিলাম না। 

আচ্ছ! আমর! যে পিতৃভৃমির কথা প্রথম প্রথম ভুলিয়াছিলাম লা; 
ইহার কোনও প্রমাণ আছে? ঠা বেছসমূছে এবিষয়ের অসংখ্য প্রমাণ 
বি্বমান রহিবাছে। খগবেদের একত্র বিবৃত আছে যে--- 

অন্ুপ্রত্বন্ত ওকসে। ছবে তুবিপ্রতিং নরম্। 
যং তে পূর্বং পিত। হুবে ॥৯।৩০।১ম 

তত্র সায়ণ:.........প্রেতুস্য পুরাতনন্ত ওকসঃ স্থানন্ত স্বর্গরূপশ্ত, তৎপসকাশাৎ 

তুবিপ্রতিং বহুন্ যজমানাম, প্রতিং গস্তারং নরং পুরুষ মিল্রং অগ্জহনে, অনু- 

ক্রমেণ কর্খসু আহ্বয়ামিং যং তে ত্বাম্ ইন্দ্রং পিতা অন্বদীয়োত্নকঃ পূর্বং 

পুরা ন্বকীয়ানষ্ঠানকালে হবে আহ্তবান্। তম আহ্বয়ামি ইতি 
পুর্বত্তানবয়ঃ | | 

দয়ানন্দ১......অনু পশ্চাদর্থে প্রদ্বন্ত সনাতনশ্ত কারণম্ত ওকসঃ সর্ব 
নিবানার্ঘন্ত আকাশন্ত ছবে ভোৌমি। তুষিপ্রতিং তুবীনাং বহুনাং পদার্ধানাং 
প্রতিমাতরং। অক একদেশীয়েন প্রতিশবেন প্রতিমাত়শকার্ধো খৃহতে। 
নরং সর্বস্ত জগতে নেতারং যং জঙগন্দীশ্বরং সভাসেনাধ্যক্ষং বা তে তব পূর্ব 
প্রথমং পিতা জনক আচার্ধাঃ বা হবে গৃহ্থাতি আহ্বয়তি। 

রমানাথধঘোবসরন্বতী ......ছে ইন্দ্র! অন্মাকং প্রন্বস্ত পুরাতনন্ত ওকসঃ 
নিবাপঞ্থানস্ত তুবিপ্রতিং বহুঞ্জনপালকং নরং নেতারং বং তে ত্বাং মম পিতা 
পুর্কাং পুরা হুপে স্কুহাব, তং স্বাম্ অনু ছবে পিতর মহ অধুনাছং প্রার্থয়ে। 



পিতৃভৃমির শ্বতি ও বিশ্বতি। ৩২৯ 

ভদনুবাদ......হে ইন্রদেব! আপনি আমাদিগের পুরাতন নিবাসদ্থানের 
সর্ধরক্ষক প্রভু ছিলেন এবং আপনাকে বহুজনের পালক বলিয়া আমার. 
পি! পূর্বে প্রার্থনা করিতেন। অতএব তদস্থসারে আমি এক্ষণে (আধুনিক 
বাসস্থানে ) প্রার্থনা করিতেছি । ৃ 

তদীয় টিপ্নী..*.*-এস্থলে পূর্ববোলিখিত (১৭ পৃষ্ঠার টিপ্লনী দেখ) প্রত্বৌক 
শব বাবহৃত হইয়াছে । ইহাই আর্ধাদিগের পুরাতন বাসস্থান। সায়ণাচার্ধয 
শবসংস্কারান্ুসারে এই স্থানকে ম্বর্গ বলিয়াছেন। বেদারখখযদ্ধে ইহাকে 
আর্ধ্যদিগের পুরাতন বংশ বলা হইয়াছে। 

দত্তজান্বাদ......ইন্ছ বু লোকের নিকট গমন করেনা পুরাতন 

আবাসহইতে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান করি? থাহাকে পিতা পূর্বে 
আহ্বান করিয়াছিলেন । 
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এই ব্যাখ্যাসমুকের মধ্যে দয়ানন্নব্যাখ্যা অপকুষ্ট। সায়শব্যাখ্যা 
কতক ভাল হইলেও তিনি যে মগ্রের প্রকৃত পদার্থ-গ্রহ 
করিতে পাব্রিয়াছিলেন, একপ বোধ হইল না। ৬1150) ও 181001015 

সায়ণের অনুসরণ করিয়া ভাল করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় যে 

প্রত্ধোকঃ* শবে আমাদিগের পুরাতন বাসস্থান বুঝিয়া ছিলেন, উহা ঠিক 
হইয়াছে, কিন্ত তিনি যে “ওক সঃ” পদের বঠীকে পঞ্চমী করিয়াছেন, তাহাতে 

বোধ হুইল, তিনিও মন্ত্রের প্রকৃতার্থ হদয়ঙম্ করিতে পারেন নাই। রমানাথ 
সরন্থতীর ব্যাধ্যা ঠিক, তবে এই *প্রত্বৌ কঃ,” যে স্বর্গ, তিনি ইহ! স্বীকার 
না করিরা ভুল করিজ্াছেন, তিনিও জানিতেন যে স্বর্গটা পারলো কিক । এ অংশে 
সায়ণব্যাখ্যাই ভাল । ও 

প্রকুতার্থবাহিনী-**--*.হে ইন্দ্র! প্রত্বন্ত পুরাতনস্ত ওকসঃ বাসস্থানস্য 

জন্মাকং তারতবাসিনাং পূর্বনিকেতনস্য স্বর্গস্য ইতি যাঁবৎ ভুবিপ্রতিং বহজন 
প্রতিপালকং নরং নৃবংশ প্রভবং যং তে ত্বাং পুর্ব পুত্র পিতা যম জনকঃ হুবে 
জুছাব অন্ডোঁৎ ইতি যাবৎ, অঙ্গু পশ্চাৎ লধুনা অহং তং তাং হবে জাহ্বরাধি 
স্বোমি ইতাথঃ। 

৪২ 



৩৩০ ম্বানবের আদিজল্মভূমি। 

হেই! ভুমি আবাদিগের পূর্ববনিবাসস্থান তর্শের বহুজনের প্রতি- 

পালক । পুর্বে আমান পিতা তোমার স্তুতি করিয়াছেন, অধুনা আমিও 

তোমার স্তব করিতেছি। '্থাহি-__ 

সন! পুরাণ মধি এমি আরাত মহঃ পিতুজনিতুজামি তত্রঃ। 
ক্বেবালে। ত্র পনিতার এবৈঃ, উরো পথি ব্যুতে তন্থুরস্তঃ 1৯1৫৪1৩ম 
তত্র সায়ণভাব্যম্......হে স্কৌঃ মহে। মহত্যাঃ পিতুঃ সর্ধস্য পালগ্রিত্্যাঃ 

তব * সন: সনাতনং পুরাণং পূর্বক্রমাগতং নং অন্মাকং হৎখ এতৎ 

জামিত্বং-_- 
$ 

সর্বমূ একত্মাৎ জাতম্ ইতি ছৌর্ডগিনী তবতি 

তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি ম্মরামি। দিবঃ পিতৃত্বে 
জনগ্সিতৃতবে চ মন্ত্রবর্ণ:-- 

“ছোমে পিতা জনিতা নাভি রআ্স ॥ ইতি। 
যকতর যস্যাং দিবি অন্তমধ্যে উরৌ বিস্তীর্পে ব্যুতে 'বিবিক্তে পথি নতসি 

পনিতারঃ ত্বাং স্তবস্তোদেবা: এবৈ গ্মনসাধনৈ: শ্বৈ: স্বৈর্ধাহনৈঃ সহিতাঃ 
সম্তঃ তনু: । তত্র স্থিত! দেব! মদীরং স্ভোত্রং শৃথবস্ত ইতি ভাবঃ। 

'দয়ানন্দভাষ্যষ্......সন! সনাতনং পুরাতনং অধি এমি সর্বতঃ ন্মরামি, 
আন্াৎ দুরাৎ্ সমীপাৎ বা, মহঃ মহতঃ পৃজনীয়স্য পিতু: পালকস্য জনিতুঃ 
জনকস্য জামি জাতং তৎ নঃ অন্মান্ অন্নাকং বা দেবাঃ বিভ্বাংসঃ হত্র 
গনিতারঃ ব্যবহ্র্তারঃ স্তা/বকাঃ এবৈঃ প্রাপকৈঃ উন্লৌ মহুতি পথি মার্গে ব্যুতে 
বিগতাবরণে গ্রসিদ্ধে তস্থুঃ তিউন্তি, অন্তঃ মধ্যে | 

ধততজান্বান্ *....আহি এক্ষণে নহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব 

চিন্তা করি। তীঙ্কার বিস্তীর্ণ নিজন পথে স্ততিকারী দেবগণ স্বীয় স্ব 
বাহনের সহিত অবস্থান করিতেন। 

এ বঞ্ত্রেরও দয়ানদ্দতাধ্া আলোচনাঁযোগা নছে। সায়ণব্যাখ্যাও সহী 

চীন। এই শ্রস্ত্রটা গ্লোকে লত্বোধনচ্ছলে বিরচিত হয় নাই। একজন ভারতীয় 
খবি আপনাদিগের পুরাতন পূর্ব বাসস্থান ও সেই বাসস্থানের জাতি দেবতা 

দিগ্ের কথ! বহর্দিন পরে মনে পড়াতে, এই মন্ত্রে তাহ বলিয়াছেন। “এব” 
'শছর অর্থও “বাহন” নঙ্ছে, পরন্ত *আয়ুষ”। দেবতার! বখন যক্ত করিতেন 



পিতৃনমির শ্বতি ও বিশ্বাতি। ২... ৩৩১ 

তখন দৈত্য ও দানবের! বড়ই বাধা দিত, এ কারণ দেবতায়! সাযুধ হইয়া 

দেবার্চন। করিতেন। তবে সায়ণ যে ব্লিয়াছেন__ 

সর্বম্ একম্সাৎ জাতস্ রঃ .. 

আমরা সকলে একস্থানপ্রতব, তাহার এই কথাটী বড়ই সুন্দর হইয়্াছে। 
' গেই এক স্থানই ছো। বা আদি স্বর্গ অর্থাৎ মদলিয়া। 

প্রকৃতার্থবাহিনী......কশ্চিৎ তারতপ্রস্থত খাষি: , পূর্বববাসস্থানং স্বর্গং 

জ্ঞাতিদেবগণঞ্চ স্বত্ব এবং বক্তি-_যগ্ধপি অহং ভারত প্রন্থত:, তথাপি এতদ্ 
ভারতবর্ষ মন্মাক মাদিগেহং ন। সুদুরসংস্থ।'অসৌ স্ৌরেব অন্মাকং পিতৃ 
ভূমিরিতি। অহং আবরাঁৎ € আরাৎ দূরসমীপয়ো$) অন্মাৎ সুদুরসংস্থাদ্ 
ভারতবর্ধাৎ মহঃ মহতঃ জনিতুঃ জনয়িতুঃ পিতুঃ পিতৃহুমেঃ আদিম্বর্গাসা স্োঃ 

ন: অন্মাকং তৎ সন! সনাতনং নিত্যবর্তষানম্ অবিচ্ছিন্নং পুরাতনং জাগি জামিত্ং 

জাতিত্বং ম্বর্গবাসিনোদেব। অন্মাকং ভারতবাধিনাষ্ জ্ঞাতয় ইতাহং অধ্যেষধি 

নিয়তং প্মরামি। অহ ধেতদপি স্মরামি বত ত্র ষশ্মিন্ পিতরি দ্যবি দেবাসে! 
দেবা ইন্্দয়ঃ। এবৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈরাযুৈরুপলক্ষিতাঃ সন্তঃ উরৌ বিভ্তীর্পে ব্ুতে 
(অপত্রষ্টোহয়ং শব্বঃ) বিবিক্তে নির্জনে পথ দেবযানপথে স্বর্গে ইতি যাবৎ 
অন্তমধ্যে পনিতারং ভ্োতারঃ তন্ঃ স্বশ্থদেবার্চনাপরাযণা অবস্থিতবস্ত 

ইতি। 
যর্দিও আমারা এখন অনেকদুরে আসিয়া পড়িয়াছি। তথাপি আমি এখনও, 

এই ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের মহতী পিতৃভূমি দ্োয় সনাতন ও বহু 
কালের জাতিত্ব প্ঘরণ করি। যেখানে ইন্জ্রাদিদেবগণ শ্বশ্থ আয়ুধধারণপূর্ববক 
বিস্তীণ ও নির্জন দেবযানপথ বা ম্বর্গের মধ্যে অবস্থানপুর্বক শ্বন্য দেবতার 

স্তুতি পাঠ করিতেন। তথাহি-_- 

অধি ন ইন্দ্র এবাং বিষে সজাত্যানাম্। 
ইত! মরতে! অশ্বিন ॥৭ 

তত্র সায়ণভাষ/ম.........হে ইন্দ্র বিষে! যরুতো| হে অখবিনা অর্খিনো ছে 

ইন্জাদয়োদেবাঃ সঙ্জাত্যানাং সযানায়াং জাঁতৌ ভবাঃ সজাত্যাঃ আতৃমিআদ়ঃ - 
তেষামেযাং মধ্যে নঃ অন্মান্ অধীত য্য়ং স্বত্যতয়া। অধিগঞ্ছত । 

দত জাকুবাদ......... হে ইন্জ হে বি, হে মরদ্গণ হে অস্থি! একলাতীগ্ 
গণের যধ্যে আমাছিগেরই নিকট আগদন কর। 



৩২ মানবের আআ দিজস্মভূমি | 

এইভাব্য বহুজংশে ঠিক হইলে ও অন্ুুবা? ঠিক হয় নাই। ইহার প্রত 
ব্যাখ্যা এই-__ | 

প্রক্কতার্ধবাহিনী.........হে ইন্দ্র হে বিষে হে মরুতে। হে অশ্বিন! অশ্িনৌ 
দেবভিষজো | যুয়ং সর্ষে ইন্্রাদয়োদেবাঃ নঃ অন্মান, ভারতীয়তৃদেবান,. 
সজাত্যানাং সজাতো তুল্যঞজাতে৷ একজাতৌ৷ তবাঃ সজাত্যাঃ সমানজাতীয়াঃ 
তেষামেষামিজ্্াদীনান্ মধ্যে অধীত অধিগচ্ছত জানীত। 

হে ইন্দ্রা্দি দেগণ! আমরা ও তোষরা একই বংশপ্রভতব, ভোমরা 

আমাদিগকে ভোমাদিগের সজাতি বলিয়! জানিও । তথাহি-_ 

প্র ভ্রাতৃত্বং সু্দানবে৷ অধ দ্বিত1 পমান্যা । 

মাতুর্গে তরামহে 0দ1৭২1৮ম 

তত্র সায়ণঃ, ..........হে আুদানবঃ শোভনদানা: আদিত্য অধ অথ 

অন্মত্প্র হ্যাগমনানস্তরং বয়ং সমান্য! সমান্সেন স্থুপোভ্যাদেশঃ । পুর্বং সর্যেযাং 

দেবানাঁং সাংহতোন, ততোদ্বিত। দ্বিধ! দবিপ্রকারেণ চ মাতুরদিতে গর্ভে সং 
জাতং ষছ যুন্াকং ভ্রাতৃত্বং বিদ্যতে, তর্দিবানীং বরং প্রচুরামহে প্রভরণষ্ 
উচ্চারণং প্রকাশনং ব। উচ্জাব্ুয়ামঃ -প্রকাশয়ামে। বা। সর্বেষাং দেবানাং 

দ্বন্ঘশোজননং তৈত্িরীয়কে স্পইঈনভিহিতং--অদ্দিতি: পুজ্কাম। সাষোত্যো। 
দরেবেত্যো! বক্ষৌদনং অপচৎ ইত্যুপক্রম্য তস্তৈ পৃব। চ অর্ধযম। চ অঙ্গায়েতাঙ্থ 

ইত্যান্দিনা 1৬1৫।৬ 

দত্তজানুবাদ......... হেচ্ছনর দানশীলগণ ! অনন্তর আমরা তোমাদেক 

সফলের এবং পরে তোযামদের মাতৃগর্ভে দুইটী ছুইটী করিব জন্মগ্রহণ করায় 

যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ কৰিব; ৯৮৩৮২ 

এইভাব্যান্ুবাৰও অসমীচীন | “সমানমাতা”কথায় এখানে কি অবোধিত 

ইয়াছে, তাহ! ইহার! হদয়সঘ করিতে পারেন নাই। 

প্রকুতার্থবাহিনী-...*...* হে লুদানবঃ শোভনদনা দেব ইন্রাদয়ঃ । 

য্রং স্বর্ণব।সিনে! বয়ং ভারত বাপিনশ্চ ভূদেবাঃ সমানা। সমান্যাক্সাঃ তুল্যারাঃ 

একস্যঃ মাতু মাতুভুধে রিলায়া ইলাবৃতবর্ধস্য গর্ভে মধ্যে গ্রতরামহে 

প্রিজ্বাদছে 1 বয়ং সবে পূব স্বর্গে লব্ধজন্মমন ইতি । অথ জনন্তরং বং দ্বিত! 



পিতৃভূমির স্বতি ও বিশ্বৃতি । ৩৩৬ 

(অপন্রশোহয়ং)দ্িধা বিভজ! বভূবিম । বৃরং হর্গে অবস্থিতাঃ,বয়ং তারতবর্ষে ককত-- 
বাসা ইতি। 

ছে. শৌতনদ্ানশীল বঙ্গেন্্রাদি' দেবগণ! তোমরা আষর! পরস্পর 

পরস্পরের ভ্রাতৃব্য। আমরা সকলে একই মাতৃভূমি ইলাবৃতবর্ষ প্রভব । 
তবে তোমরা স্বর্গে আছ, আমর! ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হওয়াতে 
তোমারদিগহইতে দ্বিধ! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তথাহি-- রর 
অন্তি হি বং সঙ্গত্যং রিশাদসে! দেবাসে! অন্তাপ্যমৃ। ॥১০।২৭।৮ম 

তত্র বাস্কাচার্য্যঃ..১....""অস্তি হি ব: সমাঁসজাতিতা রেশয়দারিণো দেবা 

অন্তি আপ্যম্ আপ্রোতেঃ সৃদত্রেঃ কল্যাদ্দানঃ । 

সায়ণই.......*“হে নিশাদসো। রিসতাং হিংস্তাম্ অসিতারে দ্েবাসে! দেব! 

দ্যোতমানাঃ মক্দাদয়ঃ বে! যুষ্সাকং সঙ্জাত্যমন্তি পরস্পরং সমানজাতিভাবঃ 

অন্তি খলু। কিঞ্চ আপ্যং আপিবদ্ধুঃ ত্য ভাব আপাং স্তোতৃষু স্তত্যলক্ষণ 
সন্বন্ধাৎ বৈবস্থতেন মনুন| ময়। স্তোত্র। সহ যুন্নাকং বন্ধুতাবঃ অস্তি খলু। 

দতুজানুবাদ.........ছে শক্রভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও 
বন্ধুতাব আছে। 

ছর্গাচার্ধাঃ.........অস্তি বে! বুশ্বীকং সঙ্াত্যং সমানজাতিতা দেবত্বম্ 
অন্তি চ বুম্মাকং আপাং আগপ্তব্যং মন্ুষ্যৈত | 

একমাত্র ছূর্গাচার্য; ভিন্ন আর কেহই এ মন্ত্রের প্ররুতার্থ উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই । একমাত্র তিনিই বলিয়াছেন ষে_- 

হে হিংসকবিনাশক দেবগণ ! তোমাদিগের সহিত মন্ুুষ্যদিগের সমান 

জাঁতিতা (তোমরাও দেবতা, তীহারাঁও দেরতা) ও বন্ধুত্ব আছে । তথাহি--- 
তদদ্ধুঃ স্থরিদিবি তে ধিয়ন্ধাঃ নাতানেদিষ্ঠোরপতি প্রবেনন্। 
স1!নোনাভিং পরমা অস্য বাঘ, অহং তৎ পশ্চ। কতিথশ্চিদাল 1১৬ 

তত্র সায়ণঃ........-তঘছ্ুঃ সৈব পৃথিবী বন্ধিকা উৎপত্যধিষ্ঠানহ্থেন যস্ত অসৌ 

ভহদ্ধুং তন্মাভূক ইত্যর্থঃ। হুরিঃ স্ততেঃ প্রেরকঃ দিবি বর্তমানস্য তে ভব 

হ্বভৃত ইতি শেষঃ। ত্বদ্পত্যভূত ইতি যাবৎ। বীসামর্থযাৎ সন্বন্ধসামান্যং 
প্রতীয়তে, তচ্চ আদিত্যস্য পুজে। নন্ঃ, মনোঃ পুক্পো! নাভানেদিষ্ঠঃ, ইত্যেবং 

হুর্যাপতাত্বেংপি পর্য্যবন্ততি। নুর্ধযনাভানেদিষ্ঠয়োঃ সন্বন্ধঃ। চরহপ।দে 

উত্তরমন্তে চ বক্ষ্াতে। স চ ধিয়ন্ধাঃ কর্দণাং ধারকোনাভানেদিষ্ঠো বেনন্ 



- ৩১৪ মানবের আদিজকভূমি । 

অন্গিরোদত্তং গোসহশ্রং .কাময়মানঃ গ্রন্ধপতি প্রলপতি স্বৌতি ইতার্থ;। 
বা অপি চ ইতার্থঃ। সা দেটীঃ, নং অন্বাকং পরমা “উত্কষ্টা নাতিঃ বন্ধিকা, 
যা অস্ত আদিত্যগ্য অধিষ্ঠানভুতা। আঅস্তি । ঘেতিপুরণঃ । অহং তত তন্ত আদিত্যন্ত 
পশ্চ৷ গশ্চাৎ অনম্তরং কতিথঃ কতিপয়ানাং পৃরণঃ আস অভবং। অনেন যম 
আদ্দিত্যেন জনাজনকভাবঃ সনন্ধঃ সনি ইতুযক্তং ভবতি ।১৮ 

'  ঈতজামুবাদ......... হে হ্ব্গন্থ কুর্যা! আমি নাভানেদিষ্, তোমার বন্ধু 

ঘর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি । আমার কাষন1 ষে গাভী আত্মীর 
লাত করি। সেই ছ্যলোক আঙ্কীদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপততিস্থান এবং হূর্ধ্যেরও 
'অধিষ্ঠানভূঙ । আমি সেই হুর্য্যহইতে কয় পুরুষই বা অন্তর ? 

তাব্য অপেক্ষা অনুবাদ অনেক অংশে ভাল। গগনবিহারী হুর্য্য, অযোধ্যা 
রাজবংশের নিদান, এই অন্ধবিশ্বাস ভাষ্যকার ও অন্ুবাদক,ইহাপের উভয়কেই 

অভিভূত ও অন্ধীভূত করিয়াছিল। কলতঃ বিবস্বান্, কগয ও বিষ 
ইহার]? কেহই জড়কুর্ধ্য নহেন। ভাষ্যকারেরা পৌরাণিকদিগের ভ্রান্তির 
অন্ছবর্ধন করাতেই কোনও মঙ্ত্বের প্রকৃত ব্যাখা! হয় নাই। টাঙ্গেপুরাণে 

বিবৃত আছে যে__ দু 
ধাতা ধম। চ মিত্রশ্চ বরুণ: শক্র এব চ। 

বিবন্বানথ পুষ। চ পঞ্জন্ত শ্চাংশুরেব চ ॥২ 

ভগস্থব্ট। চ বিষুশ্চ দ্বাদশৈতে দিবাকরা; ৩1৪১অ ৮৪পৃষ্ঠা 

ধাতা (হুরজ্যেউব্রঙ্গ।), অঅর্ধযমা, মিত্র বরুণ, শক্র, বিবস্বান্, পুষা, 
পন, অংগ, ভগ” তষ্টা ও বিষুধ, এই দ্বাদশ দিবাকর । 
কিন্ত ইয। সম্পূর্ণ ই প্রমাদ । যে দিবাকর জড় হৃূর্ধ্য, দে কখনই আদিত্য হইতে 

পারে ন!।»যখন পোরাণিকের! ভ্রমে গ্রতিত হইলেন, তখনই জড়হ্র্য ও নক 
হুূর্য্যের সমীকরণ হইয়া! জড় সুর্যোর নামও আদিত্য হইয়া! গেল। তৎগর জঙ্গিতি 
গর্ভপ্রতব দ্বাদশ জন আদিত্য জড় ৃধ্যে পরিণত হইলেন। এই ভ্রান্তিই 

সায়খ ও পণ্ডিত আলোকনাথকে উল্সার্গগামী করিয়াছে.। হুর্ধ্য বিবন্বানের 
দছোদর ভ্রাতা । কিন্ত তথাপি তিনি অযোধ্যারাজবংশের নিদান নছেন। 

তীর ভ্রাতা বিবন্বান্ই অযোধ্যারাজবংশের বীজী, হুর্ধ্য তাহার ভ্রান্ত 
বা । তবে দুর্ধ্যদেব নাভানেদিষ্টের ক্ষুল পিতামহ বটেন। . ইঞ্গ/ারুগ্রত্বতি 



পিডভৃষিগ স্বতি ওবিশ্বতি।, ] ৩৩৪ 

জো ভ্রাতুগণ বেদাধ্যয়নরত ব্রচ্ছচীরী নাঁভানেদি্কে পৈতৃক খকৃথের ভাপ 
না দেওয়াতে (প্রতরের ব্রাহ্মণ ৫০২ পৃ) তিনি গ্রন্থ ভূর্ধ্যকে যে এইরূপে 
নিজের কথা জানাইয়। ছিলেন, খধি এই মন্ত্রে তাহাই বিবৃত 
করিয়াছেন। ৫ 

প্রক্কতার্থবাহিনী......হে শ্রিঃ সুয়ে ( কারকবিভক্তিব্যত্যয় ) নূর্য্যদেব | 

তথ তশ্মান্বেতোঃ অযনং ভারতবাসী তে তব ধিয়ন্ধা: যুদ্মদাচায়ব্যবহারানুষ্ঠাক্ী 
নাভানেদিষ্ঠং দিবি ছ্যলোকে (ব্রদ্দহতধ্যাদয়ে! দ্বেবাঃ আদিম্বর্থং ত্যক্ত। দিবং 

গতা৷ ইতি ধ্যেয়ং) স্থিতস্ ইতি শেবঃ তে তব বন্ধু: দার়াদঃ পৌত্র ইতি বাবৎ 
২ মে ক্ষুল্পপিতামহঃ, ত্বং মে পিতামহবিবস্বতো! ভ্রাতা ইত্যর্থঃ। 

বেনন্ ( কপোঁলচলমেতং ) বেদয়ন্ বিজ্ঞাপয়িতূম. ইচ্ছন্ প্ররপতি 

প্রলপতি স্বনিবেগ্ভং নিবেদয়তি। অন্য ইয়ং ( বিভক্তিব্যতায়ঃ ) স| 

দিব সঃ নঃ অন্মাকং শ্বর্গস্িতানাং ভবতাং ভারতাগতা নাং অন্মাকঞ্চ পরমা 
উৎকৃষ্ট নাভিঃ উৎপভিস্তানং। অহং নাভানেদিক্ঠঃ তৎ পশ্চা তন্ত তে তব 

পশ্চাৎ অনস্তরং কতিধঃ কতিপয়ানাং পুরুধাপাং পৃরণঃ আস আসম, অভবং। 
অহং তব নেধিষ্টো দায়াদ ইত্যর্থঃ। 

হে ন্বর্গবাসী মহুধি কুর্য্যদেব! আঙ্গি আমরা সুদুর তাবতবাসী ও আপনি 
বগর্সংস্থ। কিন্তু এই তারতে আসিয়াও আমরা আপনাদিগের আচার 

ব্যবহাগ্ের অণুমাত্র ব্যতিক্রয় করি নাই। আমি আপনারই ভ্রাতা বিবন্বানের 
পৌত্র। উক্ত স্বর্থই (গ্োই) আপনাদিগের ও আমাদিগের সাধারণ ' 
পিতৃভূমি। আপনাতে ও আমাতে কর পুরুষেরই বা অন্তর? তথাহি-_ 

ইয়ং মে নাভিঃ। ইয়ং মে সংস্থং, ইমে মে দেবা অহমস্মি সরববঃ |১৯/৬১।১ম 

তত্র সায়গঃ......ইয়ং মাধ্যমিকা বাক্, মে নাভিঃ সন্াহনী । আদিত্যন্ত 

তন্াশ্চ অভেদাৎ। অন্ত খবেরণধ্যমিক] বাক বন্ধিক। ভবতি। . তথ। চ 

্রান্মপং-__ 
সা য! বাক, অসৌ স আদিত্য ইতি 

ইছ অশ্দিন্ মগুলে মে মদ সধস্থং স্থানং ইমে দেবা ভোতমানা গশায়ে। 
মে হয শ্বতৃতাঃ অয় মহ মন্মি সর্ব: | সুর্্যন্ত সবস্থা চ উক্তেন প্রকানেণ অতেদাৎ 

তন্থার] সর্বাখকত্বম। | 



৩৬ মানবের আদিজনাভৃমি | 

দত্তজান্গুবাদ......এই আমায় উৎপত্তি স্থান, এই স্থানেই, আমার মিরা, 
এষ সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই। 

উপরি ধৃত সারণত্াব্য অভীব প্রমাদছষ্ । নাভিশব্ষের অর্থ" সঙ্তাহদী ব৷ 
বন্ধিকা) এবং মাধ্যমিক! বাক্, ইহ! অতান্ভুত ব্যাখ্যা। আর দেবতা! 
অর্থ রশ্মি ও হুর্যা, এবং সো বা দিব অভিন্ন ইহাও মান্য বুঝিতে 
সমর্থ নহে। “সধস্থ-_অর্থও স্থান বলিয়। ব্যাখ্যা কর। ঠিক হয় নাই । ফলত: 
ইহার প্রকৃতার্থ এই-_ 

প্রকতার্থবাহিনী'**" নাভানেদিষ্ঠে! বদতি- ইয়ং অসৌ ভৌরাদিশখর্ে 

মে মম নাভিরুৎপত্তিস্থানম্ ইয়ং দোৌরেব মে মম সংধস্থং গোঠীস্থানং (019৮) 

ইমে অমী ইন্্রাদয়ো দেব! মে মম জ্ঞাতয় ইতিশেষঃ অহমপি নাভানেদিঠঃ 

দ্যোপ্রহুতঃ পশ্চাৎ ভারতবাসী অভবম্ অহং সর্ববঃ,দেবত| চ মনুষ্যশ্চ ইতি ভাবঃ। 

এ গ্োই আমার উৎপতিস্থান, গর গোতেই আমার গোঠী, স্বর্গস্থ উত্ত 

দেবগণ আমারই জ্ঞাতিবন্ধু, আমি ব্বর্গনাসী হইয়াও এখন ভারতবাসী, হুতরাং 

আমি দেবত1ও বটে, আবার মন্কুষ্যলো কবাসী মন্ধষ্যও বটে। তথাহি--- 
দখা. হু মে জঙ্ুষঃ পুবেণ অঙ্গিরাঃ, প্রির়মেধঃ কথ! অগ্রি মস্গুবিদছ:। 
তে মে পুর্ব্বে মন্ুবিছুং তেযাং দেবেষু আয়তিঃ অন্মাকং তেফু নাভয়ঃ 
তেষাং পদেন ঘহি আনমে শির! ইন্দ্রাপ্ী আনমে গিরা- ৯১৩৯।১ম . 

দ্তজানুবাদ......প্রাচীন দধীচিৎ অজির1:, প্রিয়মেধ, কথ, অক্মি এবং 

মম, আমার জন্মকথ! জানেন। এই পুর্বকালীন খধষিগণ ও মনু, আমার পূর্ব 

পুকষগশকে জানেন। কারণ মহধিগণের যধ্যে তাহার! দীর্ঘাযুং এবং আষার 

জীরনের সহিত তীহাদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাহাদিগের মহৎপদহেতু 
তাহাদিগকে-স্কতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্রকে শ্তি করি 

ও নমস্কার করি। 

এই মন্ত্রের ভাষ্য কেবল বৃথ। বাগাড়ম্বরপুর্ণ, অনুবাদ অনেকাংশে ভাল। 

আর বাক্কল যে-_ 
তেষাঁং পদেন মহি আনমে গিক্া 

এই পদ্দপাঠ স্থির করির!ছেন, তাহাও যেন সুসঙ্গত নহে। আমার মনে 

হয় “তেষাং পদে নমহি আনমে গিরা” এইরূপ পদদপাঠ হওয়াই উচিত ছিল। 

ননাহ-_.কথাটী, “নমসা" পদের বিকারবিশেষ ।' 



পিতৃভূমির শ্বতি ও বিশ্বৃতি। ৩৩৭ 

পার পুর্দবর্তী মহর্ষি দধাও.। অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধ, কথ, অতি ও বঙ্ছ 

আমার জন্মের কথ| জানেন, তাহারা আমাকে হইতে দেখিক়াছেন। তাহারা 

ও মন্ছু আমার পৃর্বব পুরুবগণকেও (পূর্বে পুর্বান্) জানেল। তাহারা 

দেবলোক প্রভব, আমাদিগের জন্মও সেই দেবলোকেই হইয়াছিল । ভার্তবাপী 

আমি এখন বাক্য ও মনের সহিত তাহাদিগের চরণে প্রণত হই, হে ইজ !হে 

অগ্নে! তোষাদিগের চরণেও আমি আনত হই । তথাহি-- | 

মো বু ণে! অন্তর জুভ্রস্ত দেবাঃ ম। পূর্বে অগ্নে পিতরঃ: পদজ্জাঃ ৷ 

পুরাণ্যোঃ সঙ্মনো: কেতুরস্বঃ, মহত দেবানা মন্রত্ব যেকম্ ॥২-৫৫-৩ম 

তঞ্জ সা়ণ: . ...হে অগ্পে অগ্ক অশ্মিন কালে দেবাঃ নঃ অল্মান্ সু সুষ্ঠ 

মো জুহুরন্ত যা হিংস্থ্যঃ। তথা পদহ্ত।: কম্মাণি অনুষ্ঠায় দেবপদ মঙ্কভবস্তঃ 

পুর্বেব পুরাতনাঃ পিতরো ম! হিংসিষুঃ । বন্মাৎ ফেতু য্ঞানাং প্রজ্ঞাপকঃ 

হুর্ধ্যঃ পুরাণ্যোঃ পুরাতনয়োঃ সম্মনোঃ সীদন্তি অনয়োদেবিমন্ধুষ্যা ইতি সন্গনী 

রোদমী, তক্োরস্তমধ্যে উদেতি তন্মাৎ অক মা হিংসস্ত ইতার্থঃ। তদ্দিং 

দেবান। মেকং মুখ্যম্ অনুরত্বমূ। 
দয়ানন্দভাষাম্ .....মে। নিষেধে সু নঃ অন্মান্ অত্র অন্পিন্ ব্রহ্মণি বিজ্ঞান 

ব্যবহারে বা জুহ্রস্ত গ্রসহত্তাং, দেবা: বিদ্বাংসঃ মা নিষেধে পূর্বে প্রথমজা:। 
অগ্গে বিদ্বনূ, পিতরে। বিজ্ঞানবস্তঃ, পদজ্ঞাঃ মে পদং প্রাপ্তব্ম জানস্তি তে 

পুরাণ্যো: সনাতন্তোঃ বিছ্য্দাকাশরূপয়ো: প্রকত্যোঃ সম্মনোঃ সর্বেধাং নিবাস 

স্থানয়ো: কেতুং জ্ঞান-ন্বরূপং। অস্তঃ মধ্যে ব্যাণ্তং, মহৎ দেবানাং পৃথিব্যা 

দীনাং জীবানাং বা! অসুরত্ং প্রাণেষু ক্রীড়মানম্ একমূ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । 

দততজান্ুবাদ-_হে অগ্নে! এক্ষণে দ্েবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা 

না করেন, দেবপদভাক্ পর্ব পুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা! না করেন, কেতু 

(হুধ্য) পুরাতন গ্ভাবাপুথিবীর মধ্যে উদ্দিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল 

একই! 

কেতুশক্ষের অর্থ হুর্য্য নহে, প্রধান। এই মন্ত্রের প্রক্কতার্থ ষেন ইহাই-- 
প্রকৃতার্থবাহিনী ......হে অগ্নে দেব1ঃ স্বর্গবাসিনে। ভগ্গাদয়ঃ, অঅ অন্মিন্ 

ভারতে স্থিতান্ ইতি শেষঃ লঃ অন্মান্ ভুদেবান্ মো জুহছঘত্ত মা হিংস্থ্যুঃ | কথং ? 

পুরাণ্যোঃ পুজ্লাতনরোঃ সন্মনোঃ শ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্মতারতব্ধরোঃ অস্তমধ্যে 

৩ 



৩৩৮ মানবের আদিজনভূমি। 

কেতুঃ কেতবঃ প্রধান! নেতারঃ, যে ইন্দ্রাদয়ে। দেবাঃ শ্বর্গে নেতায়ে! যে চ 
বৈবন্বতমন্থাদয়ো দেবা ভারতবর্ষে নেতারঃ, তে পদজ্ঞাঃ পিতরঃ পূর্ব 
পিতামহাঃ তে ভারতবাসিভিঃ সহ -্বর্গবাসিনাং কঃ সন্বন্ধঃ, তে তজজ্ঞাঃ, 

অতএব তে পরম্পরং ম! হিংসিযুঃ। মাহিংসাং চক্ুঃ। হে অপ্নে! স্বর্গ 
স্থিতানাং তারতাগতানাঞ্চ দেবানাং মধ্যে ন কোপি ভেদ্দো বিষ্তে চ। 

সবাস্থা ইন্দ্রাদয়োপি দেবাঃ, ভারভাগতা মন্বাদয়োপি দেবা এব, এবাং 

স্বর্গভারতবাসিনাং দেবানাং মহৎ রি অন্থরত্বং গুণবস্তা্দিকং একম্ 
তুল্যম্ অভিন্রষিতি ভাব: । 

হে অগ্নে! স্বর্থস্থ দেবতার! যেন ভারতবাসী দেবত৷ আমাদিগকে হিংস! 

না করেন । এই হ্বর্গ ও ভারতবর্ষ) জগতের মধ্যে অতি পুরাতন স্থান। এই উতয় 

জনপদের পুরাতন নেতৃগণ স্বর্গ ও 'ভারতবাসীদিগের যধো কি সম্পর্ক, তাহ! 

জানিতেন ও তজ্জন্ত কেহ কাহারও হিংসা করিতেন না। অবশ্য ভারতবাসীরা 
এক্ষণে স্থানভ্রষ্ট বটেন, কিন্তু তথাপি, এই উভয় স্থানের দেবগণের বলবীর্্যাদি 

সমানই। 
এখন পাঠকগণ! চিত্ত! করিয়া দেখুন, আমরা উপরে যে সকল 

বেদমন্ত্র অধ্যাহ্ৃত করিয়াছি) ততৎপংঠে সকলেরই মনে এই ভাবের উদয় 

হইতেছে কি না যে আমরা ভারতবাসীরাও পূর্বে দেবতা ছিলাম, স্বর্গ 
আমাদিগেরও জন্মভূমি ও পিতৃভূমি ছি ? তাই ভারতলব্গন্স! আর এক খবি 

বলিয়াছিলেন যে-_ 
ছোঁনঃ পিত। জনিতা নাতির বন্ধুন? মাতা পৃথিবী মহীয়ম্। 
উত্তানয়োশ্চম্বোর্য্যোমিরস্থ:. যত্র পিতা ছুহিতুরর্ভমাধাৎ ॥ ৩৩1১৬৪1১ম 

চে! বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ধ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পিতা বা 

পিতৃভূর্মি, জনিত। বা জন্মস্থান, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের সেই দো! বা আদি 

দর্সেই নাভি অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছিল, এখনও সেই 'আদিশ্ব্গে আমাদিগের 

ক্ঞাতিবন্ধুবান্ধব দেবগণ বিচ্চমান আছেন। তবে এই মহতী পৃথিবী বা 

ভারতবর্ষ, আমাদিগের ভারতবাসিগণের মাতৃভূমি বটে ' পিতা সে ও মাতা 

পৃথিবী ( ভারতবর্ধ ), এই উভভগ্র স্থানই জ্ঞামবিজ্ঞানে অতুন্ধাত। ইহার! যেন 

. ছুইটী প্রধান সেনাপতি । তবে ইহ)দের গ্ধ্ো পিতা স্যোই যোনি বা আদি 



পিতৃভৃির স্থৃতি ও বিশ্বৃতি। | ৩৩৯ 

উৎপত্তিস্থান। উক্ত পিতা স্োর লোক সফল কন্তাস্থানীর ভুবলেক ও 
ছালোকে যাই উপনিবিঃ হইয়াছেন। 

তাই চরকসংহিতাতে বিশ্বত দেখ। যায় যে তয়ঘাজাদি খষিগণ ইন্তকর্তৃক 

রক্ষিত আদি স্বর্গ গ্োোকে আপনাদিগের «পূর্ব নিবাস” বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন । কিন্ত ক্রমে ক্রমে স্বর্গ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া 
আসিলে ও আমর! আমাদের জ্ঞাতি দেবগণকে উপান্ত পদার্থে পরিণত করি! 
লইলে, স্বর্থ যে আমাদিগের পূর্ব বাসস্থান, তাহ। আমরা ভুলিতে আরম্ত 

করি, কিন্ত তথাপি এ সম্ধস্জেও কেহ কেহ যে্বর্গকে পূর্বণিবাস বা পিতৃতুমি 
বলিয়৷ জানিতেন, তাহাও বেদপাঠে প্রতীত হইয়া থাকে । যথা-_ 

পৃচ্ছ।মি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি ফত্র ভূবনন্ত নাভি: | 

৬১--২৩ অযঙ্গুঃ। ৩৪।১৯৪।১ষ? 

॥ আমি তোমাকে জিজ্ঞাস! করি, আমাদিগের এই পৃথিবীর শেব সীম! কি? 
আর যে স্থানে জগতের সকল নরুনারী ও পঞ্জপক্ষিগ্রভৃতির প্রথম উৎপত্তি 

হইয়াছিল, সেই স্থানই বা কোন্ জনপদ 2 তছুত্তবে অন্য এক খবি বলিয়া- 
ছিলেন যে-- 

ইন্সং বেদী পরে অস্তঃ পৃথিব্যা: অল্নং বজ্তো! ভূবন নাভিঃ। 
৬২২৩ অ যক্ভু: ৩৫।১৬৪।১ম | 

এই উত্তর বেদী ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা, এবং এই যজ্ঞ 
জনপদই জগতের সকল নরনান্নীর পূর্ব উৎ্পত্তিস্থান। তথাহি য্ুর্ষেেদঃ-_ 

কাস্বিৎ আসীৎ পূর্বচিত্তিঃ ? 

কোন স্থান আমার্দিগের পুর্ব চিন্তি (পুর্ব কিত্তি)বা পূর্ব নিকেতন 

ছিল? এই প্রশ্রের উত্তরদানচ্ছলে অন্য এক খবি বলিলেন যে--- 

ছৌরাসীৎ পূর্ববচিত্বিঃ। 
স্কে। বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্বচিত্তি বা পুব্বনিকেতন ছিল । 
কিন্ত ইছার পর বখন যাতায়াত বন্ধ হইল, গ্বেবতার1 আরাধ্য বস্ততে 

পরিণত ও প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়া গেলেন, তখন সকলে ইছাও তুলিয়া 
গেলেন যে “যজ্ঞ” বা “ভ্তে1” কি কি পদার্থ। ফলতঃ যজ্ঞ যে দেব্যজনভূষি 

ইলাব্বতবর্ধ বা স্তোর আদি নাম, তাহ! কাহারও মলে থাকিল না, এবং দ্যো। ও 



৩৪৬ মানবের আদিজম্মভূমি। 

দিব যথন্ শুন্ত গগন বলিয়া ধরণ হইল, বনু বৈদিক খবি আবার দ্ো। ও 

দিবকে বৃষ্টিবর্ষণকারিণী বলির! সাবাস্ত করিলেন-__ 

দিবে! বর্ষন্তি বুষ্ট়ঃ 1 ৩। ৮৪ । ৫ম 

বৃষ্টি: পিন্বতে দিই | ১। ৬৩। ৫ম 

দিবে! ন বুষ্তিং। ৬।৮৩। ৫ম 

দাবা ন ভভিঃ। ২1 ৩৪। ২ম 

দেটানণ ভ্তিঃ | ৫1 ২1 ২ম 

তখন আমাদিগের যে অন্ত দেশে পিহভূমি ছিল, তাহ) অনেকেই বিস্বৃত 

হইলেন, ছুই এক জনের মনে সে কথা স্থান পাইলেও সে পিতৃন্ৃমির নাম কি 

তাহ। আর কাহারও মনে আসিল না । তাই ঘজুবেদের একজন খবি এইরূপ 

প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_ 
কো অন্য বেদ ডুবন্ত নাভিং কো গ্ভাবাপৃথিবী অস্থরিক্ষং। ৫৯-২৩ অ 

কোন্ ব্যক্তি ইহ! জানেন যে এই ভূমণুলের সমগ্র নরনারাগণের-_-*নাভি” 

বাআদি উৎপত্তিস্থানকি ? গ্যাবাপূধিবী ও অন্তরীক্ষ শব্দেই বা কি বুঝাই 

থাকে। ইহার পরই গ্ভাবাপৃথিবী ূদ্বানদেবতা ও অন্তরীক্ষজনপদ 

শূন্যে পরিণত হইয়া গেল। বহু বেদমন্ত্রে অন্তরীক্ষা শব্ধ শৃল্যার্থে 
প্রযুক্ত হইল। 

আবার ইহার পরই ষখন সকলের তেদদালোচন। ব' শ্বাধা'র দূরে পরিহত 
হইয়! সকলে আদেশাস্মক ধারায় গুরুর মুখপবম্পরায় রতি ও শ্রত্যর্থ শ্রুতি 

গোচব করিতে আরম্ভ করিলেন,কথকদ্ধিগের স্তায় বাবদুক গুরুগণ নান! পুস্তির 

গর রচনা করিরা শুনইয়া লোকরপ্রনে প্রবভ হইলেন এবং দেবগণ উপাছঃ 

দেবতা হইস্প[ গেলেন, ও তে।ন স্বর্গ লাফদিয়; গগনে চড়িয়। বসিল, 
স্বর্গকামোযজেত 

এই সকল হাতগড়া শ্রুতি সকলকে খবর দিল ষে স্বর্গ সকল পারলোৌকি ক 

দেববান ও পিতৃষাণপথ সকল কার্লনিক ও পারলোকিক, তখন সকলে 
আপনাদিগের পবন নিবাসভূষি বা পিতুলোকের কথা ভুলিয়া গেলেন 

পিভুলোক প্রেতলোকে পরিণত হইল ও ভানু সরণে মিথ্যা মন্ত্র সকল বুচিত 

ছইতে লাগিল । নুদ্ধরাং সেই সকল মগ্্র পাঠ করিয়া! এবং পিতৃলোকের প্রকূজ 
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শথাবাহী মন্ত্রমূহের প্রক্কৃতার্থবোধে অসমর্থ হইয়! মোক্ষমূলরাটি কেন বলিবেদ 

ন! যে হিন্দুরা এবিবয়ে কিছুই লিখিয়। যান নাই ? 

ড় বিংশাধ্যায়। 
মানবের আদিজন্মভূমি | 

আমর! এপর্যন্ত ষাঁহ। যাহা বলিয়াছি এ"ং যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত 

হইয়াছে, তাহাতে প্রবীণগণ অব্ঠই এই সিন্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, 

বর্তমান মানচিত্রের ম্ঙ্গলিয়া জনপদই মানবের “আনিগ্গন্মভূমি”। তথাপি 
আমাদিগের মতের সমর্থন ও দৃঢতাসম্পাদনদ্ন্ত আমরা আরত্ত কতকগুলি 

কথ! বলিব । যঙ্গুঃ এবং খগ বেদ সমস্ববেই বলিতেছেন যে-- 

অয়ং যক্তে। ভূবনস্ত নাভিঃ1৬২।২৩জ যজুঃ1৩৫1১৯৪।১ম। খগবেদ 

তত্র মহীধর:.....-...অয়ং যজ্ঞ; অশ্বমেধঃ ভুবনন্ত প্রাণিজাতন্ত নাঁভিঃ 

কারণম্। প্যজ্ঞাৎ বৈ প্রঙ্গা: প্রলায়ণ্” ইতি শ্রুতেঃ | শ্যজ্ঞাৎ বিশ” 

৫০৭ পূ হও । 

অতএব জানাগেল যে ষজ্ঞজনপদ, জগতের সকল প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্য, 

পণ্ড ও পক্ষি প্রভৃতির .আদি উৎপত্তিস্থান । 

তবে যে মহীধর বলিলেন যে যজ্ঞ _মশ্বমেধ ? ইহা তাহার যোৌলআানাঁই 

প্রমাদ । কেননা অশ্বমেধ, গোমেধ, বলদমেধ প্রভৃতি কোনও ষজ্জফলে কিংব!। 

কোনও যজ্ঞকুণ্ড হইতেই মানুষের সন্তান প্রশ্থত হয় না। পক্ষান্তরে তৈত্তিরীয় 
ব্াহ্ষণ বলিতেছেন যে-- 

এতৎ খলু বৈ দেবানা মপরাজিত নারতনং যৎ যজ্ঞ: ৯১৫পু। 
ফপতঃ এই যজ্ঞশন্দের অর্থ যে আদি হ্যাঁ সো, তাহ! যহীধরধৃত শ্রুতিতেই 

'ঝ্ুহিয়াছে। যজ্ডঞাৎৎ টে প্রজা: প্রজারভ্তে--যক্তো বৈ স্বঃ1১১--১অ 
মহীধরতাব্যয্। 

যজ্ঞই আদিন্বর্গ “ন্ব:” ব| স্তে। অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ মঙ্গলিয়া |" মহীধর একত 
হজ অর্থ “ম্ব:” লিখিয়াও অন্তত্র ব্ববতের বিবোধ ঘটা ইলেন। 



৩৪২ মানবের আদিজনভূমি । 

আচ্ছা! যজজনপদে যে প্রজ! বা মস্থয্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার কোনও 
প্রমাণ আছে ? তাহার প্রমাণ ত উপরেই সমাহত হইয়াছে? উক্ত প্রযাণ- 
দ্বয় ত উবট ও মহীধরই স্ব শ্ব ভাষ্যে ব্যবহার করিয়। গিয়াছেন ? ফলত; বেদই 
ইহার জলত্ত প্রমাণ । স্বয়ং মছামান্ত খগবেদও বলিতেছেন যে 

বশ্চিদাপে মহিনা পর্য্যপশ্ঠৎ, দক্ষং দধানা জনযুস্তীর্ধজ্ঞম্।৮ 
যে অনন্ত জলরাশি সকল জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, সে আপন মহিমায় 

উৎপাদ্বনশক্তি লাভ করিয়া, বজ্ঞ জনপদ্কে জন্মদান করিয়াছিঙ্গ। তথাহি-_- 

আপে! হয সৃহতী বিশ্বমাক্সন্, গর্ভং দধান! জনয়স্তীবগ্থিষ্। 

ততে! দেবানাং সমবপ্ততানুরেকঃ,কশ্বৈ দেবায় হবি বিধেম ॥91১২১।১০ষ 

সর্বপ্রথম ভূমগুলে কোনও জনপদ ছিলন!, কেবল এক অপার অনম্ত 

জলরাশি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়! ছিল । সেই অন্ত জলরাশি যজ্জনামক একটী 

জনপদকে গর্ভে ধারণ করিলে, উহাতে অগ্নি বা আদিমানৰ বিরাট প্রান তি 

হয়েশ। 

বিরাটের নামান্তর “অগ্নি” ইহ1 কে বলিল 2 বিরাটের নান হছিরণ্যগর্ভ, 

লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও অগ্রি। ইহাব সমর্থনঙন্যা আমর! বহু কথ! বলিয়াছি, 

এখানেও পুনরার ব্বহদারণ্যকের একটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিব । 

নং অর্চন অচরৎ্, তস্য অঙ্চতঃ আপঃ অজান়্ন্ত ।৪২প 

সেই প্রজাপতি ব্রহ্গ!ঃ সথষ্টির জন্ত পর্যালোচনা করিলেন, হাতে প্রথমে 

জলের উৎপত্তি হইল। তথাহি-__ 
আপে! বৈ অর্কঃ,তৎ যৎ অপাংশর আসীৎ তথ সমহন্তত স। পৃথিবী অভবৎ । 

তন্কাম্ অশ্রাম্যৎ, তন্ত শ্রান্তস্ত তপ্তস্য ভেজে! রসোনিরবর্তত অগ্রিঃ1৪৩পৃ । 
তত্র শঙ্কবুভাবাম্......... আপো বৈ অর্ক: |কঃ পুনরসৌ অর্ক ইত্যুচাতে-_- 

আপে! বৈ হ। অর্চনাঙ্গভূতান্তা এব অকঃ অগ্নেরর্কন্ত হেতুত্বাং। অপন্জ চ অগ্রিঃ 

প্রতিষ্ঠত ইতি । সর্ববোহিলোকঃ কার্ধযং কৃহা শ্রাম্যতি * « তন শান্ত 

তপ্তস্ত ধিন্রন্ত তেজোরসঃ সারঃ নিরবর্তত প্রঙ্জগাপতিশরীরাৎ নিক্রান্ত ইত্যর্থঃ। 

কোহসো নিষ্থান্তঃ অস্িঃ? স: অগুস্থ অন্তবিরাট, প্রজাপতি, প্রথহজঃ 
জাত: । “স বৈ শরীরী প্রথমঃ” ইতি শ্বরখাৎ (বাস্ুপুয়াণবচনষ্)। 

জলই সেই অর্ধ বা অ্নীয় বন্ত, সেই জলে শর পড়িলেঃ তাহ! ঘমীতৃত 
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হইয়। পৃধিবীতে পরিণত হইল। তৎপর পরমেশ্বর বড়ই শ্রান্ত হইয়া! পড়িলেন। 

তৎপর সেই শ্রমের সারম্বরপ উহ্াহইতে আদি মানব “অর্ধি” বা "বিরাটের" 
উৎপত্তি হইয়াছিল । তিনিই স্বণাগুপ্রভব প্রথম মহ্য্ু । 

উক্ত বজজনপদে সর্বাদৌ আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরে 
তাহার আবার বহু সন্ভানসন্ততি হয়, এজন শ্রুতি বলিয়াছেন যে-_যজ্জজনপদ 
হইতে প্রজ্গা সকল সমৃৎপঞ্জ হয়। অতএব একারণই বেদ বলিতেছিলেন যে-- 

অয্নং যজ্ঞো ভুবনন্ত নাভি: 

এই যজ্ঞ জনপদে যে আরও বহুমন্ব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, বেদে এরূপ 
কোনও কথা আছে ? অবশ্তই আছে। খগবেদ বলিতেছেন যে--- 

যো যজ্ঞে বিশ্বতস্তস্ততিস্তত একশতম্ 1১১৩০1১*ম 

যে যজ্জজনপদ পৃথিবীর চারিদিকে শত শত বংশের বিস্তার করিয়াছিলেন |. 

তখাহি-- 

দেবান্ বশিষ্ঠ! অযৃতান্ ববন্দে, যে বিশ্বা ভূবন! অভি প্রতন্থুঃ 1১৫।৬৫।১*ম 

মহযি বশিষ্ঠ সেই অমর দেবগণকে বন্দনা করিয়াছেন, যাহারা (বসত 
অনপদ হইতে) পৃথিবীর চারিদিকে ধাইয়! ছড়াইয়। পড়িয়াছিলেন। 

এই জনপদের নাম প্যজ্ঞ? হইল কেন? থুব সম্ভব সর্বাদৌ এই আদি 
স্বর্সেই অথব্বা যজ্ঞের প্রবর্তন করেন, ওজ্জন্য দেবযজন্ভূমি হলাবৃতবর্ষের 
আদিনাম পযন্ত” | তাই বেদের বহুমস্ত্রে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়-- 

পিতা খতন্ত যোনিং।৩৫।১৬।৬ম 

খতস্ত নাভৌ ।৩।১৩।১০ম নাভ। যজ্ঞন্থা ২৯১৩৮ 

তত্র সায়ণঃ.***--**. খতস্ত হজ্ঞন্ত নাভে। নাভিভূতে বেদ্যাখো স্থানে। বজ্জগ্ত 
নাভা নাতৌ নাভিস্থানীয়ে উত্তরবেদ্ধাষু। উত্তরবেদী যজ্ঞের নাতি বা উৎপতি 
স্থবান। উত্তরবেদী-_ইলার পদ ইলাবৃতবর্ষ, ইলা। ভে! ও ষজ্, একই আছি 
গ্বর্শের নাম? তজ্জন্ত যক্তরপ্রধান যজ্জের উৎপত্তিস্থান আদিস্থর্গকে “যজস্নামে 
প্রখ্যাত করা হয়। এই যজ্ঞেরই নামান্তর “ন্থঃ” 1 শ্বঃ ও ছোঁ”। একই ? 
তজ্জঞন্ত ্রধিগণ যেমন বজ্ঞকে আদিউৎপতিস্থান বা সকলেয় “পিতৃভূষি* 
বলিয়াছেন, তন্দ্রপ স্বঃ ও স্তোকেও পিতা বা পিতৃভৃষি (65006: 12170) বিয়। 

নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। বথা- 



৩৪৪ মানবের আদিজম্মভূমি। 

মাজে পূর্বা স্টৌঃ পৃথিবী ।৬'২৯/১*ম 
৯ স্বৌঃ পিতা জনিত ।১০।১1৪ষ 

গৌঃ পিতরঞ্চ প্রয়ন্ স্বঃ।১১৮৯১০ম 

কি পৃথিবী সকলের আদি মাতৃভূমি, ' এবং দ্য! সকলের পিতা বা 
চা জনিত! (জনয়িত1) বা! জন্মভূমি ; স্ধ্য পিতা! বা পিতৃতুমি স্বর্গে 

বাইয়/ঞনবস্থিতি করে। তথাহি 
অভি ন ইলা যুথস্য মাতা। ১৯। ৪১। ৫ম 

রি তত্র যাস্কনির্বচনম্.*-.*অভি গৃণাতু ন ইলা যুখস্ত সর্ববন্ত মাত! ( ছগীচাধ্যঃ 

-যুথস্ত যাত| মেঘযুথন্ত নিমীত্রী )। 
সারণভাব্যম্....".অভি গৃণাতু নঃ অন্যান ইলাভূমিঃ | যুথন্ত গোসজ্যন্ত 

মাত। নির্মাত্রী । যদ্বা ইল। গোরূপধরা মনোঃ পুত্রী--ইত্যাহঃ ৷ যা] যুথস্য 
হরুদ্গণন্ত নিচ্খাত্রী। ইল। মাধ্যমিক! বাক্। 

দয়ানন্দভাষাম্......অভি নঃ অসম্মান ইলা প্রশংসনীয়! বাক, ভূমির্বা!। 

মুখস্ত সমূহন্ত মাত! মান্যকত্রণ জননীব্। 
দতজামুবাদ-.....গোলমুহের মাতা! ইলা, নদীগণের সহিত আমাদিগের 

প্রতি অনুকুল হউন। , 

সায়ণ তিনটা ও দয়ানন্দ একটী বন্ধ! দ্িয়াও প্রক্তার্থ প্রকটিঠত করিতে 

পারেন লাই। বঙ্গানুবাদ আরও কদধ্য । তবে বাস্কই এ মন্গ।'শের কতক 

প্রস্কতার্থ বলিয়াছেন। ইল। কি? এই কথা খুলিয়া বলিলেই তাহার ব্যাখা! 
সর্ধাঙগনূন্দর হইত। ফলত: এই ইলার অর্থ এখানে ইলাবৃতবর্ধ বা গ্চো। 

ইন্ত্রাদি দেবগণ এই ইলাতে থে তাহাদ্িগের বাসন্কান (ওকাংসি) নিশ্মীণ 

করিয়াছেন,তাহা! বেদেই আছে (৪ ৫1৪০ হু।১ম) বেদের অন্ধ্র 

ইলঃ পতিয বা । ৪1 ৫৮। ৬ম 

মঘবান্ ইজ্জ ইল। ব! ইলাবৃত বর্ষের পতি অর্থাৎ রাদ1। তাই তাহার 

উপাধি দেবরাজ |” মন্ত্রান্তরে রহিয়াছে যে” 
আ ভারতী ভারতীতিঃ ইল! দেবৈনৈ গ্ুষ্যেতিঃ1৮/২৭ম 

ভান্নভী ভারতবর্ষ, ভারতী প্রপ্ান্থারা এবং ইল না ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ আদ 

গবর্প ছে, দেবতা ও হাতা মন্গব দস্থান মগ্ুদ্যগণত্বারা পরিবৃত । 



ম্বাননের আদিজগ্ভূষি। . - ; ৩৪৫ 

ফলত! এই ইলাই যে মানবের আদিঞগ্মভূষ্ি। তাহা ্ ছ বহে 
গ্রকর্টিত। উপরিধূত উক্ত মন্ত্রের প্রকৃতার্থ ইহাই- | 

ইল! ইল্লাধৃতবর্ষ, যুগ অর্থাৎ মন্গুষাযুথ। পশুযুখ ও ৃকষিযুখের অর্থাৎ ও 

জগতের সকল প্রাশীক্পই মাতা! বা “মাতৃতৃমি*। খধিরা ধহস্থানেই 
বলিক়াছেন বে প্রথমে মনুষ্য ও পপ্তপক্ষিগ্রভৃতির এক এক যোড়া (বিখুন ). .. 
জন্মিয়াছিল। তাই বেদ বলিতেছেন থে ইল! যুথের যাতা। শ্রুতান্তর . 
বলিতেছেন ষে-- 

লংপশ্তাষগি গ্রাণা অহ্ম্ ইড়প্রজসে। মানবী: | ৩৬ পৃ কৃষ্ষভুঃ। পশবে! 
বৈ ইড়া। ৪*৯এ। পশবো বৈ উত্তরবেদধী ।৪১৭ পৃ প্র 

আমি দেখিতেছি বে, মনুষ্য সকল ইলাত্বত বর্ষে মন্হইতে জাত। কি 
মনুষ্য, কি পশুপক্ষী, সকলই ইল! ব! উত্তরবেদীপ্রতব। তথাহি-- 

ইলায়! বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ | 

অধি জাতবেদে নিধীমহি। 81২৯৩ম 

ছে জাতবেদং অগ্নে ! অমর! তোমাকে পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপতি 
৯ স্থান ইলার পদ ঝা ইলাবুতবর্ষে স্থাপন করিতেছি । এতরেরব্াদ্দণণ 

- সবদিতেছের যে-- 

এভং বৈ ইলায়াপ্পদং যছুততরবেদী নাতিঃ। 

এই যে ইলার পদ ব৷ ইলাবৃতবর্ষ, ইহাই উত্তরবেধী (তখন দিব, স্থবে 

পরিণত হল নাই) এবং ইহাই জগতের *নাতি* বা আদি রিনি, 

তথাহি-- ' 

নাত! পৃথিব্যাঃ । ৭1 4১1৯ 

তত্র সায়ণ:..*..*পৃধিব্য। বিস্তীর্ঘায়া তূমে নতা নাতো নাতিস্থানীল্বে 

উচ্ছিতে প্রদেশে যছুত্তরবেদী নাভি: । 
উত্তর বেদী ও ইলান্বত বর্ষ এক? অতএব লার়ণ ইহা বলিয়া ইলাতত . 

বর্কেই জগতের নাতি ব। আদি উৎপত্তিস্থান বলিতেছেন। তথাহি 

ছান্দোগ্যশ্রুতি:-_ 

ইমানি হ বৈ সর্ধাণি ভূতানি আকাশাদেৰ 

সমূৎপন্স্তে । ৬৩ পু মহেশপাল 
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পৃথিবীতে মনুষ্য, পণ্ড ও পক্ষি প্রভৃতি হত প্রানী আছে, তাহাদের আদি 
বীজী সকল আকাশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । তথাহি বৃহদারপ্যকদৃ-. টি 

তপ্মাদয় মাকাঁশ: স্রিয়। অপূর্যযত? তাং সমতবৎ ততো! মনুষা অজায়ন্ত। 
আঘি দানব,.বিরাট্, যখন আকাশে ছিলেন, তখন তিনি আপনার স্ত্রীতে 

উপগত হইলে, মনুষ্য সকল উৎপন্ন হয় এবং সেই মন্যাগণঘার। আকাশ পূর্ণ 
হইয়াছিল। তথাছি পরাশরঃ-_ ূ 

পিজপাং স্থান মাকাশং দক্ষিণ! দিকৃ তখৈব চ। 

আমাদিগের পুর্ব পিতামহগণের+ পুর্ধনিবাসস্থান আকাশ, উহ্থা মেক 

গর্ধাতের দক্ষিপপার্থে তছ্ছপরি সাস্থত। মতহ্য ও বাযুপুরাণও সমস্বরে 

বলির গিয়াছেন যে-_ 

বেছর্ধং দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্যাণি চোত্বনে । ৩২ 

তয়োমধ্যে তু বিজেক্ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্ ॥ ৩৩ | 

স তু মেরু; পরিবুতো। তৃবনৈ হৃতিভাবন:। ৪৬-৩৪অ বায়ু 1৪৩-৬৩ জ 
বেজী উতর বেদী ইলারতবর্ষ,উহার দক্ষিণে হরিবর্ষ'তা তার),কিদ্পুরুষ বর্ধ (তিব্বত 

ও তারতবর্ধ,এবং উত্তবে পরন্যকবর্ষযহরলো ক ব1 দক্ষিণ সাইবিরিয্ব), হিরগরবর্ষ 
(তপোলোক বা মধ্যমাইবিরিয়া) 'ও উত্তরকুরুবর্ষ (সতাযলোক ব৷ ব্রদ্মলোৌক 

অর্থাৎ উত্তর সাইবিরিয়।) এই ছয়টী বর্ষের ঠিক অমধ্যস্থলে ইলারতবর্য, আবার 

উক্ত ইসাক তবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্বত বিরাজমান । উক্ত যেকুপর্বত, উদ্ভর 
ও দ্রকিণে উক্ত ছয়টাব্র্ষ এবং পুর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন (জনলোক), পশ্চিষে . 

কেছুষালবর্ষ বা অস্তুপীক্ষ (ভূবজেক অর্থাৎ তুরুস্ক, পারস্ত ও আফগানিষ্থান) 

দ্বার। পরিবেষ্টিত । উক্ত মেরুপর্বতই "ভূতভাবন* | ভূতঙাবন কি? 
ভুতানাং সর্ধপ্রাণিনাং ভাবন: উৎপাঁদকে। জনয়িত| ইতি যাবৎ 

অর্থাৎ সকল প্রাণীর আদি উৎপত্িষ্থান । আচ্ছ। এখানে যে বিরাটের 

উৎপতি হইয়াছিল, ইঙ্তার কোন চিহ্ৃ দেখ! বায় ন! কোন? অবশ্ঠই খবিরা 

তাছ। ধলির়াগিরাছেন | হা 

খবিযন। ঘ খবিড়ৎ্খ পদবী: কবীনাং তৃতীয়ং ধাধ 

মহিষ: সিবাসন্ সোমে! বিরাজষ্ অনথরাঙ্ছতি 1১৮)৯৬/৯ 
১১ গ্াধিমনা: খবিকৃৎখ, কবিপদন্াক শেন্টতম চক্্সোষ) তালীয় ধা বিরাক অর্থাৎ 

শি 

ম 
মম 
ধ 

ম ্ 
ন্ 



মানবের আিজরডুমি। ৩৪৭ 

বৈরাজতবনে ৫ পোভ। পাইয়। থাকেন । কেন না সোম পিড়লোকেক রাজ 
ছিলেন (সোধার পিতুমতে স্বধা নমঃ )। তথাছি-_অথর্বাবেঃ-_ 

বিরাজশ্চ বৈ স সর্বেধাং দেবানাং সর্বাসাং 
দেবতানাঞ্চ প্রিষ্বং ধাম ভবতি 1৩৩১পু৩স্ খণ্ড । 

এই যে ধিরাজতব্ন, ইহ সকল দেবত। ও সকল দেবগণের প্রিপ্তম ধাষ্ 1. 

তথাহি বাধুপুরাণযূ-_ ও 

বৈষ়্াছেত্যন্তৈবোর্ধং অন্তরে বড় ওশে ততঃ | 

্ক্গলোকঃ স্মাখ্যাতে। যত্্বরঙ্গা পুরোহিত; 1৮১৩৯ অ। উ,খ। 
বৈরশজভবনেয় উত্তরদিকে অতিতুবে ব্রদ্লোক অবস্থিত। উছ। তৈরাজ- 

ভবন অপেক্ষা ছয়গুণ বড়। উক্ত ব্রহ্মলোকে সুবজোষ্ঠ ব্রহ্মাই সকলের পুরোহিত 

ব। নেতা। তথাহি--খগবেদ:-- 
এধি পরিয়ে! দেবানাং পরমে জনিত্রে 1১1৫৬1১০ম 

তত্র সায়ণন্বত শ্রুতি: _দেবানাং হি এতৎ পর্যং ছনিত্রং যৎ হৃর্য্যঃ | 

বৃহুদুকৃথ খষি আপনার মৃত পুত্র বাজীকে বলিতেছেন যে হে বাজিন্। 
তুমি দেবগণের প্রিয়তম জন্মভামতে গমন কর, সে কোন্ স্থান? যাহ! একদিন 

সাবর্ণি মন্তুর পিতা হুর্যোর শাসনাধীন ছিল । উততঞ্--গ্োব[দিত্যোতধতি | 

গ্তে। ব৷ আদিশ্বর্গ অদিতিনন্বন হুূর্ধযদেষাধীন অর্থাৎ তাহার শাসনাধান ছিল। 
... এই গ্ো,আকাখ, পুর বা ইলাবৃতবর্ষ, মানবের আরিজন্মভূমি বলিয়! সকল 

খবিই ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে অতি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়। নির্দেশ করিয়া 

গিরাছেন। বখ।-- 

নি তব! দধে বরে আ। গৃথিব্যা ইলারাস্পদে 1৪।২৩1৩ম 

পৃথিবীব্ব মধ্যে যে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ধ, সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি উহাতে 

ভোমাকে স্থাপন করিয়াছি । তথাহি-_ 

স্বামগ্নে পুকরাদাধ অবর্কা। জিরমন্থত । মূর্ধে। বিশ্বক্ত বাত | ১৩।১৬৬র 

হে অগ্নে বাগী অথর্ব! তোমাকে পৃথিবীর হো শ্রেষ্ঠ সকল জনপরেয় 

মস্তকন্যন্প পুছ্ধর বা ইঙ্জাবৃতবর্ষে অরণীসংঘর্ষণ্বার। উৎপাদন করিক়াছেন।। 

সারণ অধ্ববেবভাষ্যে বলিতেছেন যে 

নছ বর্শ:--জা যান গৃথিব্যা। জ্যায়ান্ খস্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ | 1০০৭পুহ৭ 



৩৪৮ যানবের আদিজন্াভূমি। 

সেই আনিদ্বর্গ ঘ্বো, ভারতবর্ষহইতে জোঠ ও শ্রেষ্ঠ, অন্তরীক্ ধা ছুবলেণৃক, 

হইতে শ্রেষ্ঠ ও জোষ্ঠ এবং দিব ব। ছ্যলোক হইতেন শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ । 
তথাহি-- ৃ 

আকাশোহি এব এভো। দ্যারান্ সাকাশ; পয়ায়ণয্1*৪পূ ছান্দোগ্য। 

এই আকাশ বা আদিদ্বর্ট গ্কোই জগতের সঞ্কল জনপদহইতে ববধয়ান্ ও 
শ্রেষ্ঠতম জনপদ ।' কেননা ইহ! যানবের আদ্িজন্মভূমি। উক্তঞ্-- 

ইয়ং পিআযা রাহী এতু অগ্রে, প্রথমান্গ থন্থবে ভুবনেট।ঃ 1৫১৯পৃ-১হ খণ্ড 
এই যে আমাদিগের পৈতৃকরা& অর্থাৎ পিতৃহুমি জো, ইহা তুনস্থ সকল 

জনপদ্দের অগ্রবর্তিনী, কেনন। ইহা! জগতে প্রথম জন্মহুমি । 
পার্শীগণও তাহাদিগের জেনাভস্তাতে আমাদিগের আদিজম্মভূমি 

মেরুপর্ধতকে (দি) 13015 ও 21275 বলিয়া নিঙ্গেশ করিয়াছেন । 

ফলত: জগতে ছাব!পৃথিবী অর্থাৎ ম্বর্গ ও ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রদ্বজন্মভূমি আর 

ভূতীয় ছিল না । তাই প্রবীণ খবিব! তক্তিভক্জে বলিয়! গিয়াছেন যে-- 
ধামনি পরিয়ে নাভা যক্ঞম্ত ।৩২১২৮ম 

যজ্ঞের উৎপতিস্থান এই গে! অতি প্রিরতম স্থান। এনফোদিবে বুহতে স্নান” 

“প্রিয়ার ধায়ে মনামছে 141৮18৮স |£ম 

খামি জগতের মধো মহান জনপদ হোকে (দিব, নে) নমস্কার ও 

অর্চনা করি, যে গ্ো!বা আদি স্বর্গ সকলের প্রিয়তমধাম। 

ব ইথে গাবাপৃথিবী জনিক্রা 1৯1 ১১১।৯*ম 

দেৰী দ্েবস্ত জনিঞ্রা রোদ নী 1৮/৯৭1৭ম 
রোঙসী দেনপুতে প্রন্দ্ে বাতরা 1৭1১৭।৬ম 

উন্ডে রোদসা মহাস্তং স্ব! হানা: সম্াজং চর্বণীনাং, 

দেবী জনিত্রী অব্গীজনৎ ভদ্র! জনিতরী অজীঞ্গনৎ1১1১৩৪:১* নম 

. পৃথিবীর মাধ্য, গো ও পৃথিবী, অর্থাৎ আদিব্বর্গ ইলাবৃতধর্ষয বাঁ মঙ্গলিয়। 
. শ্ববং ভ্যবতবর্ষহ মানন্জাতির দাদিজন্মভাীম। সকল দেবতার এই উর 

দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়ং,ছন। হে ইল! মঙ্গষ্যদিগ্র রাজ। মহান 
কোমকে এই ভঙ্গ] জনিত্রা গ্রাবাপৃথিবীই গর্জে ধা কত্বিয়াছিলেন । ৰ 

০ এাকগ্ধ ছে! ২ ভাক্তবর্যের সধ্যে ছোই বয়োজ্যেষ্ঠ ঝা ব্ষীরসী, সুতরাং 



রঃ * মানবের আদিজন্মভূমি | ৩৪৯ 

উদ্ধাই দেবমনুষ্য ও পণুপক্ষী সকলের আদিজন্মভূমি। উহা! আমাদিগের 
কোন্ দিকে অবস্থিত ? বেদ বলিতেছেন যে-_ 

ইদযুত্তরাৎ স্বঃ। ৫৮৪ পু বজুঃ 

গো] বা স্বর্গ বানবের আদিজন্মস্ুষি ইলান্বতবর্ষ আমাদিগের উত্তরর্দিকে 
' অবন্থিত। তথাছি-_ 

পিজ্সে চক্রুং সদন স্রকতঃ। 
জনিত্রী আসীন! উদ্ধষ্।১২।৩১।৩ম 

সৌভাগ্যশাশী ব্যক্কিরাই পিভলোক আদি শ্বর্গে তব্ন নির্মাণ করিয়া 

ৰাল করিতেছেন। উক্ত জনিত্ী আমাদিগের এই ভারতবর্ষের উদ্ধে বা 
উত্তরে অবস্থিত । 

তবে “পিতৃলোক দক্ষিণে” ইহা বলা হয় কেন? না উহা আমাদিগের 

দক্ষিণে নহে, পরস্ত যেরুপর্ধতের দক্ষিণপার্থে অবস্থিত। যদাহ তঅথর্ববেদ:-- 

বন্তন্ত চ ষজমানন্ড চ পশুনাং চ প্রিক়ং ধাম ভবতি তস্য দক্ষিণায়াং দিশি। ৬২১ 
সেই যকত জনপদ (ষজ্জন্ত যজ্ঞ:) সকল যন্ুধা ও সকল পশুর অতি প্রিরতষ 

থাষ। উহু! মেক পর্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কেন প্রিষ়্ ? যেহেতু উহা 
সকলের আদিজন্মভূমি । 

অতএব পণ্টাস, বেবিলোনিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশর, বাণ্টিকবেলাঁ, 

ও ইনরাণঃ মেরুর দক্ষিণে বা আমাদিগের উত্তন্রে অবস্থিত নহে বলির! অবণচীন 

উহ্থার। কিছুতেই আমাদিগের আদি. নিকেতন হইতে পারিতেছেন।। 
হ্বাহাহউক যখন বজ্ঞ, স্বঃ, ছো:, ব্যোম, পুক্ধর, ইলা খা ইলান্বতবর্ষঃ 

নাক, আকাশ ও মঙ্গ শঙ্খ একই জনপদের বাচক, ভবন ইলাস্থারী বা আলটাই 

',পর্ধতসনাথ বর্তমান বঙ্গলিয়! জনপদই যে আমাদিগের সকল মানবজাতির 

আদি পিসলেক ও আদি জগ্মতূমি, তাহান্তে আর সন্দেহুমাগ্রই নাই। 



সগ্তবিংশাধ্যায়। 

স্বর্ণে আত্মকলহ। 

অনেকেই এই আপত্তি করিয়। থাকেন যে ফি স্বর্ইই আমাদিগের 

প্রিশ্গ্তম পবিভ্র জন্মভূমি হয়'তাহা হইলে কেন আনব! উহা পরিত্যাগ করিলাম ? 

মূলস্থান বা! ঘুপতানের আর্ষোরা কেন সষগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িলেন ? কেন 

ভারতের আধ্যগণ তুরু্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, আরব, চীন, জাপান,পর্ধবোপ 

স্বীপ, খীপাবলী, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা 

করিলেন ? কেন এখন গ্রাম গ্রামাস্তরের লোক স্কল সহন্ে আলিয়া বাপ 
করিতেছেন? তাহাদের 

স্বগ্ীদপি গরীয্বসী 

জনাভূষি পবিত্যাগের যেমন নান। কারণ বিগ্তামাম,প্রূপ আযাদিগের পিতৃতাষি 

পরিত্যাগেরও নান! কারণ ছিল। তল্মধো শ্বর্গে 'আমাদিগের সহিত নরক ও 

ছারব্সী ত্রাতৃবা দৈতাদানবগণেহ আত্মকলহ সর্ব প্রধান কারপ। পৃথিবীতে 

মাতৃধতরেয ত্রাতৃগণের মধ্যে সর্বদা হিংসা? দ্বেব ও ঈর্ষ। দেখ! যার, তছুপরি 
উচ্নীর! আমাদিগের বৈমাত্রের ভ্রাঁতাও ছিলেন বলিয়) কলছট। আত্বও বিষ্লাট_ 
বূর্তি ধাপণ করে, এবং তজ্জন্তই আমর! প্রিয়তম জঙ্গতৃমি দ্বর্গ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমর নাল) বৈদিক গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রাণ 
দেখিতে পাই 1 বহভং কফযজুবি-. 

দেখাসক়াঃ সংযন্ত। আসন্। ১২২ পৃ 

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরতে অন্তত আসন, 

আনর। রক্ষাংৎসি পিশাচান্তে অন্ততঃ | ১২১ পৃ 

রেবত ও দৈত্যুগানবের। (কেন ন। স্বর্গে অনুর ছিলেন না) পরস্পর কল 

ও সংগ্রামে প্রবৃত হইগ্াছিলেন। এক পক্ষে দ্নেবতা, মছয্য (মাতা হব 



হর্গেআজগ্ুকলছ। ৩৫১ 

সন্তান ), ও গিতৃলো কধাপী দেবতারা, অন্ত পক্ষে দৈতা। দানব, পিশাচ ও 

বাক্ষপগণ ছিলেন। তথাহি-_. 
কনীয়াংসো দেবা আসন্, ভূয়াংস; অন্ুবাং । ৩১৩ পু এ 

কিন্ত দেব পদ্ষীরগণ সংখ্যায় অল্প ও দৈতাদানবগণ সংখ্যার অধিক 

ছিনেন। ৃ 
তান্ দেবান্ অসুর! অজয়ন্, তে দেবা; পরাজিগ্যান। অন্গুরাণাষ্ 
বৈশ্তষ উপারন্। ১১৪পৃএ 

অনন্তর দৈত্যদানবেক্ঈ। দেবঠার্দিগকে পরাজিত করিলে, দেবতারা দৈত্য 

পানবদিগের প্রজ। হইঘ্। অধীনতাপাশে বন্ধ হইলেন। 
যত্্র শূরাসম্তপ্যো। বিত্ৃন্বতে প্রিয় শশ্বু পিতুপান্ ।১২৪৬।৬ম 

যে যুন্ধে দ্েবারগণ প্রিয়তম 1পতৃগৃহের জন্ত অকাতরে প্রাণ দিয়াছিলেন 

তথাহি যার্কণের পুরাণম্--_ 
দেবান্ছুর মড়ূৎ বুদ্ধ: পূর্ণমবাশতষ, পুরা । 

মহিবেহন্থরাণ। মধিপে দেবানাঞ্চ পুরম্মরে 1১ 

তত্সাস্ুরৈমছাবীর্ষো দেঁবসৈন্তং পরাজিতম্। 

জিত্ব। চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোহভূৎ মহিঘান্ুরঃ ॥২ 

পূর্বকালে দেবতা ও অন্ুরদিগের সহিত একশত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়া 

ছিল। এ সময়ে মহিযাস্থর, অস্ুরদিগের এবং ইন্দ্র, দেবগণের রাজা ও নেতা 

ছিলেন অহ্যাসুর ইন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

সবর্গাৎ নিরাকৃতাঃ সর্ষে তেন দ্েেবগণা ভূবি। 

' বিচবন্তি য! মূর্থ্যা মহিষেণ ছুরাত্মবন! ॥৬1৮২ অ ও 

এবং ছুরাত্মা মহিধাস্থুর (বস্তুতঃ খহিষনামক দৈত্য ১ ব্রন্ধাদি গেবগণকে 

দ্র্গহ ইতে নির্বাসিত করিলে তাহার! সকলে আসিয়! ভূ( ভূবি ) বা! ভারত- 

বর্ষে মরণধন্মশীল অনাধ্যদিগের স্যার বিচরণ করিতে লাগিলেন । পদ্নপুরাণ 

শাটি খণ্ডে বলিতেছেন যে-_ 
আেলোক্যং বশ যানীব জিত্বা! দেবান্ সবান্ধবান্ । 

- হ্গানবা বজতোক্ার জ্তআ্রাসন্ বলবততরাহ ১২--৩*অ 

ঈৈতাফানবেরা মেবগণকে পরাভূত করিয়া! আদিস্বর্গে (ফননা। খন 



৩৫২ মানবের আদিক্বন্মভৃমি | ' 

ভুবলেক জন্মে নাই, পক্ষান্তরে পৃথিবী বা ভারতবর্ষেশ্ত উপয়েও 
দৈতাদানবেরা প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন না) প্রধল ধাকিলেন। তথাহি 

বামনপুরাণম্ 
ততোহ্গ্নর! বথাকামং বিহরততি ভ্রিপিষ্টপে ৷ 

ব্রঙ্ছলোকে চ ভ্রিদশাঃ সংস্থিতা ছুঃখকরিতাঃ ॥ 

জনস্তয় দৈতা ও দানবগণ সেই আদি হবর্গে (অ্রিপিষ্টপে নহে, কেন ন 
তখন ত্রিদিব বা ত্রিপিষ্টপের জন্মও হইয়া ছিল না) বথেচ্ছভাবে বিচরণ 

করিতে লাগিলেন, আর দেবতার] (ব্রন্মাদি দেবগণ ) 'খআতীব হুঃখরিষ্ট হুইল 

ব্রক্ষলোকে ( সত্যলোকে নহে; তখন স্ত্যলোফের অন্মঘ হয় নাই) বা বর্দায় 

আসিয়! জাশ্রর গ্রহণ করিলেন । . 

কলতঃ পুর্বোপদ্ধীপ, ভ্রিভূমি ভারতের একটা অংশমাজ। জআধ্যা- 
বর্ত দক্ষিণাগথ ও পূর্ধবোপন্বীপ লইয়া! ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম! ও ইন্্রাদি দেবগণ বন্মায় 

আযসিয়। অমরাবতী নগরের প্রতিষ্ঠ। করেন ও ব্রহ্মার নামানুসারে উক্ত দেশের ' 

নাম ব্রহ্ম বা ব্রক্মদেশ (ত্রদ্ধার দেশ) হয়। প্বর্শা” কথাটী উক্ত *বঙ্ছ” শবে 

অপন্রংশ, কৌধীতকী উপনিষৎ এবং গীতাতেও পক্ষ” শব্দ ব্রক্গলোকার্থে প্রযুক্ত 
হইরাছে। তবে সে ব্রচ্মছলোক সত্যলোক ব উত্তরকুরু, আর এ ব্রদ্দলোক বর্ণ! 

এদিকে গ্রবলগ্রতাপ দৈত্যদদানবগণ স্বর্গস্থিত অন্কান্ত দেবগণের প্রতি ভীবণ. 

অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহারা যে দৈত্যদানবগণের প্রঙ্গ! হইয়া হর্দে 

হুখে বাপ করিবেন) তাহাও টিয়া উঠিলন লা। যছুক্ত মৃচি-- 

ত্রিত: কুপে অবহিতে! দেবান্ হবতে উতয়ে। 

তৎ শুশ্রাব ব্ুহস্পতিঃ 1 ১৭। ১৫ ১ম 

দৈত্য ও দ্ানবগণ নিরীহম্বতাব ভ্রিতনামক দেবকে কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ 

করিক়াছিলেন। তিনি তথাহইতে রক্ষার জন্ত দেবতাদ্দিগকে ভাকিতে তআর্স 

করিলেন, কিন্তু উহ কেহুই শুনিতে পাইলেন না । তাহার কাতর খনি 
কেবল দেবগুরু বৃহস্পতির কর্ণগোচর হইয়াছিল । তথাহিস্- 

ছিমেনাৰিং ভ্রংস মবারক্গেথাং পিতুমতীয্ উর্জ মশ্মৈ অধতষ্। 
খবীষে অত্রিষ্ অশ্িনাবনীতম্ উদ্জিগধুঃ সর্বগণং শ্বত্ি ॥৮1৯১৬১ম 
তচ্জে সাঁছণতাব্যস্........ তো দাখ্যানন্--অজিখবিম অলুরাঃ শত 

ন্ 



গে আন্মকলহ। & ৩৩ 

রে পাঁড়াবন্ত্রগৃহে প্রবেশ তুবাখ্রিনা অবাধিষত । তদানীং তেন খধিণ। 
স্তৌ অস্থিনৌ অগ্িম্ উদ্ফেন উপশমধ্য তন্রাং পীড়াগৃহাৎ অবিকলেন্তরিঃ্ 
বর্গং সম্তং নিরগয়তা মিতি। তর্দেভত প্রতিপাগ্থতে অশ্বিনা। হে অর্িনৌ 

হমেন হিমবচ্ছীতোদকেন দ্ংসং দাপ্যসানং অঞ্জেবাধনার্থ অসুরে: প্রঙ্ষি্রৎ 

ভূবাগ্িং অবারয়েথাং সুবাং নিবারিতবস্তোৌ শীতীকুতবঙ্তৌ ইত্যর্থ। আপি 

চ অশ্বৈ অন্থরপীড়য়। কাশ্যং প্রাপ্তায় অব্রয়ে পিতুমতীং অন্নবুক্তং উদ্নং বল 
গ্রদ্বং রসাত্মকং ক্ষীরাদ্দিক' অধত্ত* পুষ্টার্থং প্রাধচ্ছৃতং ' খবীসে অপগতপ্রকাশে 

পাঁড়াযন্ত্রগুহে অবনীতমূ অাস্মণ ওয়া অন্গরৈ: প্রাপিওৎ অন্র্িৎ সর্বগণং 
সর্যেধাষ্ ইত্জ্িযাণা" পুত্রশীনা বা গণেন উপেত- দ্বস্তি অবিনাশে যথা! ভবতি 

তথ! উন্রিন্তথুঃ তন্মাৎ গৃহাৎ উদগমঘা যুবাহ শ্গগৃহং প্রাশিতবস্তথো। 

হে আশিনীকুমারদ্ধয় । দৈত্যপানবের অআত্বি খখষিকে পোড়াইরা 

মারিবার জন্য যন্ত্রগহে নিক্ষেপপুর্বক তুষানল প্রজ্ঞালিত করিলে, তোনর। 

জলবর্ষণদার! অগ্নি নির্বাপিত করিয়! তাহাকে পুষ্টিকর বলপ্রদ্দ খাঞ্ড দান 

করিয়াছিলে । দেতাদানবেরা আন্রিকে আবনতযুখে অন্ধকারাবৃত গৃহে 

বাখিরাছিল। শ্থানাত্তরে বিরতি আছে যে- 

ত্বংগোও মঙিরোভো! অরণে! 

অপোত অব্রয়ে শতুদ্বেষু গাডুবিত ৩7 ৫১। ১ম 

তত্র সায়ণতাষাম্.....*.১হে ইচ্ছ ! হং পোত্রং গোসমুহং পণিতিরপ হৃতং 

খুহানু নিহিতম্ অঙল্গিরোভ্যঃ অপাবৃনোঃ উত পি চ অত্রয়ে মহষয়ে,শতছবেধু 

শতদ্বারেষু যন্ত্রেবু অন্থুবৈঃ পীড়াখং প্রক্ষিপ্তা র গাতুবিৎ মার্নন্ত লন্ডরিত অভূঃ | 
হে ইঞ্জ! পণিনামক জন্ররের! অঙগিরাদিগের গো সকল হরণপুর্ববক 

পর্বত গুায় লুকাইয়। রাখিপে তুমি উক্ত গুহার বাপোদথ:টনপূর্বক উহা 
দিগের উদ্ধার সাধন করিয়।ছিঘ়ে। আর দৈত্যদানবের! মহষি আঁত্রকে 

ভুষানলে দগ্ধ করিয়। মারিবার জগ্য পৃতগার যস্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিতে, তুমি 
তাভাকে হথাহইতে পথায়নের পথ বাইয়া িযাছিলে | তিখাহ 4 

অগ্নিঝরা ভরদাজ, গাধার, আবি ৭ ১৫৭ । ১০ 

বহষি অগ্রিদেব আত, ভরদ্ধাজজ ও গাধঠিবকে তৈত।ধানসগদের আঙ্থাচাক 

হহতে রক্ষং করিলেন । শুথাহি -- ৃ 
৫ 



৪ * দানবের আদিঞন্মভূমি । 

ষধা কথ মাবতং প্রিয়মেধমত্রিং শিজার মঙ্থিনা ২৫।৫।৮ম 

হে অশ্বিদ্বয় যে প্রকার তোমর বৈত্যদ্দানবগণের উপদ্রবহইতে কথ» প্রিয় 

মেধ, অন্রি এ শিঞ্জারকে বাচাইয়াছিলে। তর্থাহি-_ 

কুবিৎ অঙ্জ নমস। ষে বধাস:, পুরা দেব! অনবস্থাস আসন্। 

তে বারবে মনবে বাধিতায়, অবাসয়ন্ উষসং হুর্যোণ ॥ ১৯১৭ম 

পুরাকালে দেবগণ অতীব নির্দোষ ও নিরীহন্বভাব ছিলেন। তাহার? 

কেবল অন্তকে নমস্কার করিগাই বাঞ্ধক্যে উপনীত হইতেন, অর্থাৎ সর্বদ! 
নবম হইয়া চপিতেন, বিবাদ বিসংখান ভাল বাসিকেন না। কিন্তু তথাপি 

দৈতা ও দানবের! মহধি বাধু দেব ৪ বৈধন্বত মন্তুকে নানা প্রকারে বাধাদিতে 
আবুস্ত করিল। তখন দবতার। সাবণি মন্তুর পিতা মহধি ুর্াদদেব ও উধা- 
দেদার! নন ও বাযুকে ভারতবর্ষে বাসের জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তথা হ-_- 

যন্ত প্রপ্নাণ মনু অন্ঠে ইদ্ যধুঃ দেবা দেবস্ত মহিমান নোজল|। 

যঃ পার্থিবানি বিমষে স এতশো 

রলাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বন1 & ৩। ৮১। ৫ম 

অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্ত কতিপয় দেবতা সেই কৃর্ধ্যপেবের মহিষ। ও প্রয়াণ 

পথের অন্থগামী হইয়াছিলেন। গমনকুশল ( এতশং-_গ্রমনকুশল ইতি 
বান্কঃ) যে সধ্যদেব আপনার সামর্থ্য প্রভাবে পাধিৰ লোক তারতবর্ষে আগষন 
ক্ত্িয়াছিলেন। স্থানাস্তরে বিবৃত আছে যে-- 

বাভী রেতং নিবৃতং সিত মদৃভ্যং, উদ্ন্দনম্ এরয়তৎ শ্বদূশে । 

যাতি: কথং প্রসিধাসন্ত মাবৎ তাভি ঝষু উতিতি বস্বিনাগতম্ ॥৫।১১২১ষ্ 

হে অশ্বিনীঘ্বয় তেমির। যে উপায়ে পাশবদ্ধ ও কৃপে নিক্ষিপ্ত বেত ও 

বন্দনকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে উপাধ্ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত কর্কে জালোকের 

ধুখ দেখাইবার লন্ত বাহির করিয়াছিল, নেই উপায়ের সহিত আগমন কর। 

তথাহি-- 

যাতিনরা শবে যাতিবন্েরে, যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ। 

[ডিও শারী রাঙ্গত, স্যাযরশ্বযে, হাতি রূষু উতিভি রশ্মিনাগতম ॥১৬- 

হে নরকুলপ্রভব অশ্বিনীকুগারছথর । তোষর! ইতি পুর্বে যে খে উপাতে, 
পতল শয্যা" পগ দেখাইয়া দিয়াছিলে, যে যে উপায়ে জাম 



দসগণের মর্ত্যালোকে আগমন । | ৩৫৫ 

রশ্সিকে রক্ষার জন্য তাহার শক্রগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, হে 
অশ্বিদ্ব় সেই সকল উপায়ের সহিত আমাদিগের রক্ষার জন্য এখানে আইস । 

খগ বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১২ শুক্তে ও অন্তরে এরপ বহু মন্ত্র রহ্মিছে 

যাহাতে দৈত্যদানবগণের উপদ্রব ও অত্যাচারেগ্র কথা বিবৃত আছে । আমরা 

বাছুলাবোধে তৎ্সমুদার উদ্ধত করিলাম না, জিজ্ঞাস্থগণ উহা? পাঠ করিয়া 
দেখিবেন। স্বর্গের দেবগণ এইগ্রপে স্বার্থ হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন্। 

(সই কথাই [১9153155 [1,05£( পরদেশ স্বর্গ নু) পরিভাবাব বিষন্বীতৃত | 

অক্টাবিংশাধ্যায়। 

দেবগণেব মর্ভালোকে আগমন। 

এই প্রকারে দেবগণ দৈতাদানবগণকর্তৃক পুনঃ পুন: উপক্রত হইস্সা স্বর্ণ 
পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন । এ বিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

অন্মান্ সু তত্র চোপয় ইন্দ্র বায়ে রভম্বতঃ। 
তুবিদবায় বশন্বতঃ ॥ ৬।৯।১ম 

.. তত্র সায়ণভাব্যম্ .....হে তুবিদবাক্স প্রভৃতধন উত্তর রানে ধন-_সিদ্ধ্থং 
অন্মান্ অনুষ্ঠাত্ন্ তত্র কম্মণি স্থুচোদর সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশান্, অন্মান্? 

রতম্বতঃ উদ্দযোগবতঃ) যশশ্বতঃ, কীর্তিমতঃ | 
য়ানন্্তাবাম্......অন্মান্ বিছুষে। ধার্টিকান্ যচষ্যান্ হু শোভলার্থে ক্রিয়! 

যোগে চ, তত্র পৃর্বোজ্ে পুরুষার্থে চোদয় প্রেরয়। , ইত্জর অন্তর্ধামিন্ ঈশ্বর |. 
রায়ে ধনায় রতশ্বতঃ পর্ধ্যারভং কুর্বতঃ আলন্তরছিতান্ পুরুযার্থিনঃ, তুবিদ্থার: 

বছবিধং দ্বান্তং বিগ্ভাধনং, তন্রপং যন্ত তৎসন্থুদ্ধী । যশন্বতঃ যশোবিষ্ঞাধর্শব- 
সর্যবোপকারাখা। প্রশংস। বিগ্ভতে যেষাং তান্। অত্র প্রশংসার্ধে মতুপ। 

রছাবাথসরন্ব ভী........তশ্মাৎ হে তুবিছুনি বছধন ইন্ত্র রতগ্বত: উদ্ভোগ 



৩৭৯ লাদেনের চা মত 

শাীন/ন যশস্ৃতশ্চ কীতিতক্রাংশ্ অন্মান্ বায়ে ধনলাভায় সু সম্যক চোঁদয় প্রেরয় 

টৎস|হিতান্ কুক । | 

দতজান্ুবাদ....-.হে প্রভৃতধশালী ইন্দ্র! ধনসিদ্বিজহ্য আষাদিগকে 
এই কক্ষে নিগুক্ত কর । আমরা উচ্চোগবান্ ও কীন্তিঘান্। 

আমরা মন কবি প্রকৃত পাঠ “আনান নু অন্মান্ত £)1 ততপব কে কবে 

আপনাকে কীরিমান্ বলিয়। প্রশংসা করিয়। থাকে ? ফলতঃশ্যশস্বতংশ্পদ ইন্ট্রের 

বিশেষণ | হে বশন্বন্। আব "বভক্গতঃ” পদের অর্থও “টদ্বোগশীলান্” নহে, 
পরন্ধ উদ্ধতাৎ ওষ্ধ'তাদত: | পু 

প্রকৃতাবাহিনী-ততত স্লো হে হশস্বতে। যপন্বন ; বিশক্তিকারকব্যত্য্ঃ 

তুখিদ্ান্র ব₹ধন অতএব ধনবঙেন বং কি মপি করুং সনখ ইন্দ্র! ত্বম্ 'অন্মান্ 

উপদ্রভান্ দেবান্ তায়ে ধনায় রনদস্বতো রতদবতো। বলাৎকারবন ওষ্ধচাবতে! 

দৈত্যদানবগণাতৎ তন রা জে স্থানে চোদয প্রেরয় | 

হে বহধন শালী যশন্বী ভপ্প। তুমি উপদ্রুত আমাদিগকে এই উদ্ধত 

দিগের নিকট৪ঠত্ে টা পরব কথিত স্থানে প্রেরণ কর, ষেন তথায় বাইন 

অংমরা ধনবান্ হইতে পারি । তথাহ-- 

হন্্রাওরু৭ নৃক্থ বাং নিষাভ্তীযু ধীযু আ। 
অন্মতাং শন যচ্ছতম্ ৮1১৭1 ১ম 

হে ইন্দ্র] হেবরণ! আমর! তোমানিগের উভয়ের বুস্ধিরই নিত্যান্থবন্তা 

তোষর! আমাদিগকে শর্ম (17070 ) অর্থাৎ বাসস্থান প্রদানকর । তথাহি-_ 
তেন সতোন জাগৃতম অ্ধ প্রচেতুনে পদে । 

ইন্্রাগ্রী শশ্ব যচ্ছচষ্ 9৮1 ১১। ১ম 
ও সায়ণভাবাম্......ঠে হন্দার্থী অবশ্থফলপ্রদ্ানাং অবিভথেন ডেল 

ক্প্মাভিরনঘ্রঠি চন কশ্মণ! প্রচেহনে প্রকষেণ ফলভাগক্ঞাপকে পদে স্বর্গ- 

€লাফাদিস্থানে অধি জাগৃ তং আধিকে)ন সাবধানৌ তবতং । তত: অশ্বভাং 

শশ্র যচ্ছ'তৎ। সুখ গৃহং বা দতব্। 

রসানাথলনুক্বতীভাবাম্ **- হে ইন্াযী ভেন সত্যেন যতগ্তৎ্ সতাং, 

₹/ 81 যু)" খ্রচেতুনে পিশেবেণ জানে পদে স্থলে অধি ছাগৃতং আধিক্যেন 
সবলে তন্ন বৃখামি সনম্মচাং শু স্ুথ* ষঙ্ছতঃ দর ] 



দব্গণের মগ্ডাঙজেেকে আগমন । ৩৫ 

গ্ররুতার্থবাহিনী'* "হে ইন্ত্রাপ্ী হে ইন্দ্র হে অগ্নে যুধাং তেন পূর্বকৃতেন 
সত্যেন শপথেন অধিজাগৃভং তৎসত্যপালনায়, সমাক্ জাগরূফৌ ভবতং যুব! 
মন্বত্যং প্রচেতুনে পারিচিতে পদে স্থানে শর্খ বাসস্থানং যচ্ছতং দত্বমূ। 

হে ইন্দ্র ছে অগ্নে তোমর। যে আমাদিগকে নিরাঁপৎ করিবে বলিয়৷ শপখ 
করিয়াছিলে, সেই সভ্যপালনবিষয়ে জাগরূক হও, তোমরা আমাদিগকে 

কোনও পরিচিত নিরাপৎ স্থানে বাসস্থান দেও । 

খজুনীতী নো বরুণে। মিত্রে! নয়তু বিদ্বান । অর্ধাম। দেবৈঃ সজোধাঃ ॥১ 

বিদ্বান বকণ ১ পিন দিত্রদেব এবং লিত্যপ্রফুল্পচেতাঃ অধ্মাদেব অত্যান্ত 
দেবগণ সহ মিলিত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল ভাবে লইয়া যাউন তথাছি-_ 

তে অন্মভ্যং শরম যংসন্ অনৃতাঃ | যণ্থ্যেভ্যো বাধমানা অপি ছ্বিষঃ ॥৩ 

যরণধর্্রশীল দৈতাদানবগণ আমাদিগকে বড়ই বাধা দিতেছে, অতএব 

মিপ্বক্ুণপ্রভৃতি সেই অমরগণ এই শক্রদিগের নিকটহইত্েে অন্তব্র লয় 

যাইয়! আমাদিগকে বাসস্থ।ন প্রদান করুন। ভতথাহি-- 

বি নঃ পথ: হুবিতায় চিয়ন্থ ইন্দো মরুত: | পুষা, ভগো। বন্দাসঃ ॥ 91 ৯*। ৯ম 

সেই বন্দনীয় উত্তর, পৃষা, ভগ ও ষরুদ্গণ আমাদিগের নির্কিত্নে গমনজগ্ 
উদ্তম পথ খুঁজিয়া বাহিন্ করুন। তথাহি-- 

সনঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাব। পুরুহৃতঃ | 

ইঞ্ছ্ো বিশ্ব অতি দ্বিষঃ ১১ । ১৬1 ৮ম 

যেই ষখন বিপন্ন হয়, সেই তথন ইন্দ্রকে আহ্বান করে (পুরুভ্থুত ) 

ও তিনি বিপন্দরের অভাব পূর্ণ করিয়াও থাকেন ( পপ্রি )। সেই ইন্্র আমা- 

দিপকে শৌকার ভ্তায় এই শক্ত মণ্ডল হইতে পার করুন। তথাহি-_ 

আরে দেব) ছেষে] অন্মৎ যুযোতন উরু ন: শর বচ্ছত শবন্তয়ে ॥ ১২1৬৩।১০ষ | 
হে দেবগণ! তোমর1 আযাদিগকে আমাদের কল্যাণের জনা এই বিথ্বেষ- 

কারীদিগের নিকটহইতে দূরে লইয়া! যাও ও আম!দিপকে বাসস্থান "প্রদান 

কর। তথ!হি-- 

আ।দত্যাসে। লয়থ স্ুনীতিভিঃ আত বানি ছরিত: স্বস্তষ়ে ॥ ১৩ 

হে আরদতাগণ! তোমরা আমাছিগের মঙগসের জন্য অতি স্থকৌশছে 

আমাদিগকে এই পাপিঠদিপের নিকটহইতে দুরে হয়া,বাও। তথাহি-.. 



৩৫৮ মানবের াদিজন্াভিমি। 

স্থগ্গে৷ হি বে। অর্ধ/মন্ মিত্র পন্থাঃ, অনৃক্ষরে! বরুণ সাধুরন্তি তেন আদি) 

অধি বোচত নঃ হচ্ছত নে দুষ্পরিহত্ত শপর্ম ॥ ৬। ২৭। ২ম 

হে অর্ধামন্! হছে মিআ্স তোমাদিগের প্রদর্শিত পথ সুগম, নিণ্টক ও 

উত্তম। হে আদিত্যগণ! তোমর1 আমাদিগকে সেই পথে লইয়! যাও, যাহা 

পরিণামে ভাল হইবে, এরূপ উপদ্ধেশ দানকর। আর আমাদিগকে এরূপ 
বাসস্থান দেও, ধাহ। কেহ সহজে বিনষ্ট করিতে না পারে । তথাহি-- 

দ্বিষে! নে বিশ্বতোমুখ অতি নাবেব পারয়। 

আপ নঃ শোশুচৎ অঘথং॥ ৭1৯৭1 ১ম 

হে বনুদশি অগ্রে লোকে ে গ্রকার নৌকায় নদ্দী পায় হত, তুমি তদ্রুপ 
আমাদিগকে এই শত্রগণহইক্তে নিরাপৎ স্থানে লইয়! যাও। আমাদিগের 

বিপৎদুরকর। তথাহি-- 

সন: সিন্ধু মিব নাবর! আত পর্ষি স্বস্তয়ে। ৮ 

হে অপ্নেলোকে ধেমন নৌকার নদী পার হয়, তদ্রপ তুমি আমাদিগকে 
অঙ্গলের জন্ত এই শক্রুসঙ্কুলদেশহউতে দেশান্ততে লইয়া যাও । তথাহি-- 

পিপর্ড নো! অদিতী রাঙ্জপৃ বা, অতি ছ্বেষাংসি অধ্যমা সুগাতি: ॥ ৭1 ২৭. ২ম 

রাজমাত1 অদিতি এ অর্ধাম! দেব আমাদিগকে এই শক্গণের লিকটহইতে 

পথে অন্ত দেশে লইয়া যাউন। তথাহি_- র্ 

বাং কম্মশ। ইন্্রাবি, ন: পতি; পারয়স্তা | ১। ৬৯1 ত্য 

হেইন্্র! হেবিফে।। ভোমবা তোমাদিগের বুদ্ধিকৌশলে আযাদিগকে 
এই বিপদ হইতে স্ুপথে পার কর। তথাহি-- 

বয়মিন্ত্র ত্বায়ব: সথিত্ব মারতামহে | খতন্ড নং পথ! নয়াতি বিশ্বানি ছুরিতা 

নতস্তাম্ অগ্তকেধাং জ্যাক! অধিধদ্বস্থ ॥ ৬। ১৩৩। ১*ম 

' ছেইন্দ্র! আমর! তোমারই) আমর! এ সময়ে তোমারই বন্ধুতলাতে 
অতিগাবী। তুমি আমাদিগকে এমন তাল পথে লইয়া! যাও, ঘাহাতে আমর! 

সমস্ত বিস্ববিপন্তি অতিক্রম করিতে পারি। শক্রধিগের ধস্থতে অধিরোপিত 

কো বিফল হউক । তথাহি--- 

স নো বোধি পুর এত! স্থগেষু উত চুর্গেষু হি বিদানঃ। 
থে জভ্রমাস উরষে। ভঁহষ্ঠ।: তেভিন” ইন্জ অতি বক্ষি বাজম্ ॥১২1২১1৬ন 



দেবগণের যর্ত্যণোকে আগমন । ৩৫৯ 

হে ইন্দ্র কোন্ পধ ভাল, কোন্ পথ মন্দ, তাহা তুমিই জান। তুমি 

কগয, হুর্গম সকল পথেই আমাদিগের পুরোবন্তী হও । আর তোমার শ্রম 

সহিষ্ণু ভারবাহী পশুগণ আমাদিগের আহার্ধ্য বসন্ত সকল বহন করুক। তথাহি--. 

ইন্দ্র গ্র ৭: পুর এতেব পশ্ঠ, প্রণে। নয় প্রতরং বস্যে। অচ্ছ। 
তব] স্থপারো। অতি পারয়ো নঃ, ভব! জ্ুনীতি রত বামনীতিঃ ॥৭1৪৭)৬ষ 

হে ইন্দ্র! যে প্রকার পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়। অন্থযাত্রিগণ্কে 
পথ প্রদর্শনকরে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিষ! থাকে, তদ্রপ তুমিও আমাদিগকে 

পথপ্রদর্শন ও রক্ষা স্কর। শক্রহইতে দূরে লইয়া যাও, ও দৃঃখ দূর করিয়া 
ধল দান কর। ইহাতে যদি সুনীতি ব! কুটিল যার্গ অবলম্বন করিতে হয়, 

তবে তুমি তাহাও কর । তথাহি-- 

উক্ুং নো লোক নম্থনেষি বিদ্বান, স্বববৎ জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি। ৮এ 

হে ইন্দ্র! কি ভাল, কি মন্দ, তাহ! তুমি সকলই জান। তোষাকে 
আমর! আর অধিক কি বলিব? তুমি আমাদিগকে এরূপ এক জনপছে 

লইয়া) যাঁও, যাহ! বিস্তৃত ও নিরাপদ, আর যে স্থানের সত্যতা, তব্যতা। 
আমার্দিগের পিতৃভৃষি ব্বর্গের ন্তায়। তথাহি-- 

.. তছ্ছি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্র অধ্যমন্। যেন নিরংহসো বুয্বং 
পাথ নেথ চ মর্তাং অতি দ্বিষ; ॥১১২৬।১০ম 

হে মি, বরুণঃ অধ্যমন্! আমর! ইহাহ প্রার্থনা করি যে ভোমর! 

আমান্দিকে এই শক্রপুরীহইতে মত্ত্য লোকে নিয় যাইয়া রক্ষা কর । তথাহি--- 

ইন্্রং মিত্ং বরুণষ্ অশ্রিমৃতঘ্নে, মারুভং শঙ্ধে! অদদিতিং হবামক্টে 

রথং ন হূর্গাৎ বসবঃ স্ুদানবঃ, বিশ্ব্মাং নো 'অংহসো শিপর্তন ॥১1১০৬১ম 

আমরা আমাদিগের রক্ষার জগ্ত ইন্র, মিত্র, বরুণ, অগ্রি ও ইন্্রসৈন্য মরু 
গখকে আহ্বান করি। লোক সকল যে প্রকার ছুত্তরকর্দমমগ্র " :বথের 

উদ্ধার পাধন কনের তদ্রুপ বাসস্বানদাতা দানশীল বনু -প্রসৃতি দেবগণ 

আধাদিগকে বিপংহইতে রক্ষ। করুনণ। তথাহি-- 

বাধবং নো! দেবা বুকসা ব্রাধবং ক্তাৎ 1৬।২৯।২ম 
হে দেবগণ ! তোমর! আমাদিগকে এই বাঘ ও গ্াটকাটাদিশের কন্াল 

গ্রাসহইতে উদ্ধার কর। তথাহি_-. 
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তে ন আলে! বৃকাপাষ্ আদিত্যাসে। মুমোচত 1১৪1৫৬1৮ম 

হে আদিত্যগণ 1 তোমরা! আমাদিগকে এই শাঘের মুখহইতে মুক্ত কর। 

তথাহি-- 

ন দক্ষিণা বিটিকিতে ন সব্যা, ন প্রাচীন যাদিত্যা নোতি পশ্চ | 

পাকাযাচিৎ বসবে। ধাঁধ্যাচিৎ, যুক্মানীতো! অভয়ং জ্যোতি রশ্যাম্ ॥ 
১১1২৭।২ম 

ছে অদ্দিত্যগণ ! হে বঞ্চুগণ ! আমরা দক্ষিণও জানিনা, বামণ জানি না; 

পুর্ব ও জানিনা, পশ্চিম€ জানিন)। তোমরা যেখানে লইক়্। যাইবে, আমর! 
তথায়ই গমন করিব। কিন্তু এই নূন স্থানে যেন আবার ভয়ের কারণ ন! ঘটে। 

এইরূপে উপদ্র'ত দেবগণ ইন্দ্রাদি প্রধান দেবগণের নিকট সাহাধ্য প্রাপ্তি 

বিষন্ে আশ্বন্ত হইয়া! বদিতে লাগিলেন যে- 

ম। ছেল্স রশ্টীনিতি নাধমানা: পিতৃপাং শক্তখরন্থ যচ্ছমানা:। 

ইন্্রামিভাং কং বষণে। মদন্তি,ভ! হি অদ্রী খিষণায়া উপস্থে 1৩।১*৯।১ম 

যদিও আমর! সন্তপ্তদয়ে ( নাধমানাঃ সম্তপ্র।ঃ সন্তুঃ ) পিতৃভুমি পরিভ্াযা!গ 

করিয়া যাইতেছি, তথাপি আমরা হাব সহিত বন্ধন অর্থাৎ সন্বন্ধ ছেদন 

করিব না। যখন দেবরাজ ইন্দ্র ও মহধি ভগ্রিদেব আমাদিগের অন্গমন 
করিতেছেন তখন আমরা আ'মাদিগের পৈড়ক বলবীরধ্যও একবারে 

হারাইব না। কাভার! উভজ্ষে বুদ্ধির অচল পর্বত, ভাহাদিগের সমভিব্যাহারী 

হইয়। আমরা হাত হইতেছি। ৩থাহি- ৃ 
সপ্ত ক্ষরস্তি শিশবে মকদতে, পিত্রে পুন্যাসো অপাবীবতনৃতম্ | 

উভে ইঙ্স্যোভয়স্য রাঁক্ুতঃ, উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ ॥৫1১৩1১৯্য 

ইহ বলিয়। সপ্তদংখ্যক মুধক, ইন্দ্র সৈন্য মঞ্দগণের সহিত পিত্ৃভূমি 

হইতে 'বহির্গড হইলেন! তাহাতে এই উভগ্গ দল পরস্পর মিলিত হইক্স 

শোভা পাইতে লাগিলেন এবং উভয় দল পরম্পর পর্ষ্পরের পোষণবিষয়ে 

শহুশরায়ণ ভহ্ল।। 

আগর বন) থত বধ পুরো শা 15০ ০৯০|১*৭ 

হোপ আগ্রিদে বানাং গারহ্ডেণ সমঙ্গাতে। 

বাহ] তাবু রোচতে 1১৯ ১০৮।*ন 



শেষগণ্ের বর্কাঠবাকে জাগধন । ৃ ৩৩১ 

'ভজ সারপ: “*......অয়মন্রি দেঁবাদাং পুর়োগাঃ অন্থুরযুদ্ধং প্রতি পুয়োগাধী। 
তখন মহর্ষি অগ্নিদেষ উক্ত যুবক দেবগণের অগ্রগামী হইলেন ।, কেরা 

ও অন্যানা দেবগণ বলিতে লাগিলেন-_ 

অগ্নে নয় লুপথ। রায়ে অশ্বান্ 1১।১৮৯।১ষ 

হে অগ্রিদেব! তুমি তাষাদ্দিগকে স্ুপথে লইয়া! বাও; ধেন আমরা মুত 
স্থানে যাইয়া! ধনে জনে সুখে থাকিতে পারি। তথাহ্ি-_ 

জগ্নে ত্বং পারক়। নব্যে। অশ্মান্ ্বস্তিভিঃ । অতি ছুর্দাণি বিশ্বা, 
পৃশ্চ পৃর্থী বছল)চ উর্বা। ভব। তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥২ এ 

হে অগ্নে! তুমি যুব! তুমি আমাদিগকে ভালয় ভালর এই বিপদ্রাশি 
হইতে পার কর। আমাদিগের নূন স্থানের পুরী ও ভূমি সকল যেন সংখ্যায় 
ও পরিমাণে অধিক হয়। তুমি আমাদিগের পুত্র ও পৌন্রাদি অনস্তরবংশ্য 
বর্গের শুভংযু হও। তথা হ--ককজ্ঞযন্ধুঃ-_. 

অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্ববপেৎ।নগপু 
অগ্রির আরাধনা কালে তাহার নামে আট সর পরোটা উৎসর্গ কন্ধিবে। 

কেনন। তিনি দ্েবগগণের পথনির্্বাত1 | তথাহি-_ 
ত্বং নো গোপা: পথিকৃৎ বৃহস্পতে বিচক্ষণ: । ৬। ২৩। ২ম 

হে বৃহস্পতে ( বৃহতাং দেবনাংপতে ) ইন্দ্র! তুমি অতি বিচক্ষণ, তুমি 
মাদিগের পথনিম্শীতা ও বক্ষাকর্থা । তথাছি-_ 

উরুং হি রাঁজ। বরুণ শ্চকার, শূর্ধযান্থ পন্থা! মন্কু এতবৈ উ। ৮। ২৪1১ 
রাজ! বরুণ তর্দীয় ভ্রাত! সুষ্যের ভারতাগমনের অন্ত বথান্গক্রমে পথ প্রস্তুত 

করাইয়া ছিলেন । তথাহি-__ 

ইন্দ্র; পথিরুৎ্ হ্যাক । ৩ । ১১১। ১০ম 

দেবরাজ ইন্ত্রও ত্রাত। সুধ্যের জনক বরুণ সহ ৪০ হইয়া! পথ প্রস্তত কর! 
ইয়াছেন। 

এই সমরে স্বগত্রষ্ট দেবগণ ভারতা ভিযুথে প্রস্থানপরার়ণ হইয়। এইরপে 
পাম গান করিতে লাগিলেন-_ 

শমগ্রি রগ্রিভিঃ করত, শং ন শশতু কুয্যঃ | 

শংবাতে বাত অদপা অপশ্রিষধঃ ৯1১৮1 ৮ম 
5৬ 
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মহুবি অগ্নিদেব অগ্রি প্রজা লনপৃর্ধবক আমাদিগের কলাণ করুন $ দিবাকর 
আমাদিগের উপর নুখকর তাপ বিতরণ করুন; প্রতঙ্জন মৃহমন্দভাবে 

প্রবাহিত হইয়। আমাদিগের কঙ্গাণ সাধন করুন; আমাদিগের শত্রু সকলও 

ইহারা দ্বর করুন। তথাহি-- | 

স্বস্তি ন ইচ্ছে বৃন্ধশ্রবা: ন্বত্তি নঃ পৃ! বিশ্ববেদাঃ। 

স্বস্তি নস্তাক্ষেণো অরিষ্টনেমিঃ, শ্বস্তি নোরহম্পতি দধাহু ॥১৮৯।১ম 

ধ্নশালী দেবরাজ ইন, আযাদিগের কল্যাণ করুন, অভিজ্ঞ পূব! 

আমাদিগের কল্যাণ করুন ; শুজবিধাতা গরুড় আমাছিগের কল্যাণ ক্ষণ; 

দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদিগের কল্যাণ করুন। তথাহি-- 

মধু বাতা খভায়তে, মধু ক্ষরস্থি সিন্ধবঃ | মাধবীর্নঃ সন্ত ওষধীঃ ॥৬ 

বারু অনুকূলে প্রবাহিত হউন নদ নদী সকল অনুকূলে প্রবাহিত হউন, 

ওবধি সকল আমাদ্িগের প্রতি মধুষয় হন । তথাহি__ 

মধু নক্তম্ উতোবসে। মধুষৎ পার্থিবং রজঃ। ধু ভৌরস্ত নঃ পিত। ॥+ 

রাত্রি এবং দিবস ( উসঃ-_দিবার্থে প্রধুক্ত ) সকল মধুষয় হুউন; পার্থিব 

জনপদ সকল মধুময় হউন, আমাদিগের পরিতাক্ত পিতৃতূমি ভে! বা ষঙ্গলিয়া 

মধুময় হউন। তথাহি-_ 

মধুষান্ নে। বনম্পতি মধুমানস্ত নুষ্য: | মাধবীর্গাবো ভবস্ত নঃ ॥ ৮ 

বট এবং অশ্বথ প্রভৃতি ছায়্াতরু সকল মধুমান্ হউন, নুধ্য মধুষ!ন্ 

হউন, আমাদিগের গো সকল মধুযান্ হউন। তথাহি_ 

শং নে! যিজঃ, শং বরুণঃ শং নো। ভবতু অধ্যমা 

শংন ইল্তে! বৃহস্পতিঃ শং নে বিষু করুক্রম: 1৯1৯০।১ম 

মিত্রদেব আমাদি:গর কগ্যাণ করুন, বরুণ ও অর্ধম। আমাদিগের কল্যাণ 

করুন; দেবরাজ ইন্দ্র ও উক্তক্রম বিষ আামাদ্দিগের কল্যাণ করুন। তথাহি--- 

শং নঃ হুর্যা উরুচক্ষা উদ্দেতু, শং নশ্চতমোদিশো ভবন্ত । 

শং নঃ পর্বতা ফ্রবয়ে। ভবস্ত, শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত আপঃ1৮1৩৫।ম 

দিশালচগ্ুঃ সূর্য আমাদিগের মঙ্গলকর হইয়া উদ্দিত হউন, দিক্ চতুষ্টর 

আমাদিগের কল্যাপকর হটন, অচল পর্বত সকল মঞ্জগকর হউন নদ নদী 

ও ম্হ(পাগরের জলরাশি আমাদিগের কল্যাণ কর হুউন। তথাছি-- 



দেবগণের মধানেকে আগমন। ৩৬৩ 

সং পৃধন্ অধ্বনপ্তির ব্যংহো বিষুচোনপাত । 
সক্ষ 1 দেব প্রণম্পু:ঃ॥১।৪২।১ম 

তত্র সায়ণভাবাম্.""......হে পুধন্ ! অধ্ব.ন। নার্গাৎ সন্ভির অন্যান অভীষ্ট 

স্থানং সম্যক্ প্রাপয়। অংহো খিস্হেতুং পাপানং বিতির বিনাশ্র ছে ছে 
পৃধন্ নঃ পুরঃ অন্মাকং পুরতঃ প্রসক্ষ। প্রসক্জো তব পুরতো গচ্ছ। 

হে নপ্তা পৃধন্! তুমি আমাদিগকে পথহইতে পার কর, আমর) যে 
স্থানে যাইতে চাহি, আমাদিগকে তথায় লইয়৷ যাও ও আমাদিগকে ছঃখ 
রেশহইতে মুক্ত কর। * এবং তুমি আমাদিগের অগ্রগামী হও । তথাহি-_ 

অতি নঃ সশ্চতে। নয় সুগ। ন: গুণ কণু । পৃবন্ ইহ ঞ্হুং বিদঃ॥৭ এ 

হে পুষন্ তুনি আমাদিগকে শক্রর নিকটহইতে সুপথে অন্যত্র লইয় 

যাও। আবাদিগের পথ সুগম হউক। হে পুবন্ এখন কি কি কর্তব্য, 

তাহা তুমিই জান। তথাহি-_ | 

অতি স্ুযবসং নয়, ন নবজ|রে। অধবনে ।৮& 
তত্র সায়ণ:......হে পৃন্! ন্ুযবসং শোতনতৃণোপলক্ষি তসবো বিধিষুক্তং 

দেশম্ অভিনয়। অন্যান অভিতঃ স্থাপয়। অধ্বনে মারার নব আরো নূতন 

সম্তাপঃ ন ভবতু। 
হে পৃষন্! তুমি আমাদিগকে উত্তম শহ্তসপ্পন্ন স্থানে লইমা বাঁও; দেখিও 

পথে যেন আমার্দিগের আবার কোনও নুতন বিপদ না ঘটে। তথাহি - 
পুবেম! আশ অঙ্গ বেদ সর্বা: | 

সে অশ্ান অভন্নতমেন নেষৎ ॥৩২ ২প। ২য় খণ্ড ।অথর্ব 

অদিতিনন্দন পুধ। এই দ্দিকৃ সকল উত্তমরূপে জানেন। তিনি আমা- 
দিগকে তর়শুন্ঠ পথে লইয়া যাউন । তথাহি-_ 

সং পৃষন্ বিষ! নয় যে! অঞ্জনা অন্থশাসতি । য এব ইদযিতি ব্রবৎ ॥১1৫৪/৬ম 
, হে পুষন্! তুমি কোনও অভিজ্ঞ লোকের নিকট জিজ্ঞাস কর; ধিনি 

আমাদিগকে ঠিক পথের কথ! বলিম্ন। দিবেন। ও বলিবেন “£। ইহাই 

প্রকৃত পথ”। তথাচ্ছি-_ 
অগব্যতি ক্ষেত্র যাগন্ম দেবা,উবী সতী ভূষি রংহ্রণাইহুৎ। 

বৃহস্পতে প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌঃ ইথ। সতে জরিত্রে ইন্ত্র পন্থাম্ ॥২519৭1৬ম 



৩৪৪ মানবের আদিজন্াভ়ামি। 

হে দেবগণ! আহর! আসিতে আনতে একটী গোসফ্রীরর্হিত দেশে 
আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এখানে গোচারণের স্বান আদবেই নাই। 

এখানে আমাদিগের গে। সকল স্থখে বিচরণ করিতে পারিতেছে না | * ভূমি 
বিভ্বুত এবং দোষশৃণ্ঠও বটে, কিন্ত এই স্থান দন্থ্যতস্করদ্বার] পরিপূর্ণ হে 

দেবরাজ ইন্দ্র! আমর যে পথে গেলে, আমাদিগের গোসযূহের অন্বেষণ 
লইতে পারুব। 'আমাদিগেরও কোন রেশ হইবে না, এক্সপ পঞ্ রনর্শনকর | 

ওথাহি-_ 

আ তত্বে দশ্র মন্তমঃ পুবশ্নবো বৃণীমতে। যেন পিঠন্ অচেোদন্ধই 0518 হা ১ম 

হে জ্ঞানবন্ পৃষন্। তুমি তামার যে রক্ষণন্বার। শিতলোেকবাপা 

আমাদিগকে ৎসাহিত করিরাছিলে, জামবর। তোমার রি রক্ষাই পাইতে 

ইচ্ছ। করি । তথাঠি-- 

ষেো নঃ পুধন্ অদ্দে! বুকে! ছুঃশের আদিদেশতি। 

অপ ম্ম তং পথো জহি 1২1৪২।১ম 

হে পুধন্ যে সকল লোক আমাদিগকে ব্যাপ্াদিসছুল ছুঃখকর কুপথ 

দেখাইর! দেয় ও বলে যে ইহাই ভাল প্, উহাদ্িগকে পথহইতে দুরু করিয়! 

দেও। তথাহি-- 

মাকি নে'শং যাকীং রিষৎ মাকীং সং শারি কেবটে। 
অথ অব্িষ্টাতি রাগহি ॥৭1৫৪1৯ম 

হে পুন! আমাদেগের গে! সকল যেন হারাইয়৷ না যায় ও ব্যাস্রা্ধি 

ঘার। বিনষ্ট ন। হয় । অথবা! উহ্থারা যেন তৃণাদদিপ্রচ্ছদ্র আরণ্য কুপে 

পতিত হইয়া মারা না বার়। ভুমি আযাদিগের গো সকল লইয়া 

আগুর়াও । 

£পর আগন্তকগণ সন্মুথে উদ পণ দেখিতে পাইনা ফলিত 

লাগিলেন-_ 
অপি পদ্থ! মগন্মহি স্বপ্তি গা মনেহসং | 

যেন বিশ্বা পরিদিবে। বপক্তি বিন্দতে বনু ॥১১৫১।৬ষ 
তত্র সারণ:......পন্থাং পহ্থানং মার্গমপি অগস্মহি, অপি গতাঃ প্রার্তাঃ শষ, 

ফীরুশং 1 স্বন্তিগাহ সুখেন গন্তব্য অনেহসং পাপরহ্তিৎ, যেন পথ! গন্ছন্ 



দেবগণের মর্তযলোকে আগরন। এ. ৩৬৪ 

বিশ্বাঃ সর্ব দ্িষে। ঘ্ব্টাঃ গ্রজাঃ পরিবণক্তি পরিবর্জায়ন্তি বাধতে । বনু ধনঞ্চ 
বি্গতে লততে, তাতৃশং পন্থান বিত্যর্থই। ' "4 

আমর এতক্ষণে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অতিনি বাপ । 

আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলাদি আহার্যা বন্ত ( ধন) সকলও পাইতে 

পাছ্ছিন, অথচ দস্্যতস্বরাদির আশঙ্কাও নাই । অতঃপর বলিতে লাগিলেন ফে-- 
তে ঘেৎ অগ্নে শ্বাধ্যো মহ! বিশ্বা নৃচক্ষসঃ। 

ভরম্তঃ শাম হুর্গহা। ।৩১।৪৩/৮ষ 

তন্থে সার়ণঃ......." হে অগ্নে তে ঘেৎ ত্বদর্থ মেব খলু বয়ং শ্বাধাঃ শুকষ্দাণঃ 

সন্তঃ বিশ্বা বিখানি অহা অহানি নৃচক্ষসঃ ভ্রষ্ারশ্চ ছুর্গহ। ছঃখেন গাহগিতবানি 

তযস্তঃ গাম তবেষ। 

হে অগ্নে! আমর। তোমারই অনুগ্রহে এই ছরবগাহ হুদীর্ঘ পথ দেখিতে 

দেখিতে সহজেই অতিক্রম করি যাইব । 

্ব্গত্র্ট দেবতারা! কোন্ পথে ভারতে আগষন করিতেছিলেন ? বে 

পাঠে জানা যার যে তাহার] তাতার ও তিব্বতের ভিতর দিয়! 

আফগানিস্থানের পথে ভারতে আসিতেছিলেন। তখন ত আকফগানি 
স্থান স্থলে পরিণত হয় নাই? হী তাহা ঠিক, কিন্তু আফগানিস্থানের পুর্ব 
প্রাস্ত স্থলে পরিণত হইয়াছিল। সেই অন্তরীপ পথে দেবতার! ভারতে 
আগম করেন। উহারই নাম “স্ুরবর্মণ বা প্রথম “দেবযান” পথ। 
যুক্ত ম্বচি-_ 

রাজ! মেধাতিরীয়তে পববানোমনাবধি । 
অস্তরিক্ষেণ বাতবে 0১৬।৬৫1৯ষ 

বৈবস্বত হস্থ অস্তরীক্ষের ভিতর দিরা যাইতে (বাতবে ধাঁতুং ) ছেল, 
এজন্স যেধাঘার পৃতচেতাঃ বাজ! সোম (চক্র) তাহার সহিত আসিতে 

লাগিলেন । তথাহি--- ' 

যুক্ত শুর এতশং পবমালোমনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে 8৮1৬৩।৯য 

। , তত্র'সারণঃ.........পবযানং পুরষানঃ সোষে। মনৌ. অধি মন্থ্যকুষাঃ, 
তশ্বিন্ মন্থব্যে ইত্যরথঃ। অন্তরিক্ষেপণ যাতবে গন্তং সুন্ং প্রেরকস্য শুধ্যস্ত 

এতশব্ অস্বং অবুক্ত যুঙ.ক্তে। 



৩১৬ ' মানবের আদিজন্মভূমি। 

পৃতচেতাঃ পণ্ডিতাগ্রণী চজ+ যখন বৈবন্বত মন্থ" অন্তরীক্ষের ভিতর 
দিয়। ভারতাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন তাহার গননপন্ত একটা খোটক 
প্রদান কারন। তথাহছি-- 

দিবি বিষুবক্রংস্ত জাগতেন ছন্দস! ৷ 

অস্তরিক্ষে বিধুব'ক্র-স্ত-টৈ তেন ছন্মসা ॥২৫।২অ য্জুঃ 
বামন বিষু। মন্থাদি সহ সর্ববাদে) সে! বা আদি বর্গের (দিব, নহে__ 

তখন দিব, স্থলে পরিণত হয় নাই) এক স্থানে প্রথম পাদ বিক্ষেপ করেন। 

যাহ! অন্ভাপি তিব্বতে “বিষুপদতুমি” নাষে প্রসিন্ধ। যে বিষুৎপদ ভূমির 

বিষুপদ সরঃ (হৃদ) হইতে বিষু্পদী গঙ্গা বিনিঃস্কত/। বিধু। তথাহইতে 
ব্রি্.ভ. ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরীক্ষ বা আফগানিস্থানের পূর্বব 
প্রান্তে আসিঙ! দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ করেন । 

অতএব জানা গেল যে বিষুণ ও মন্প্রভৃতি দেবগণ অন্তরীক্ষের পথে 

ভারতে আগমন কনিগাছিলেন। কিন্ত পক্ষান্তরে আমর “হরিদ্বার” ও 
“ন্বরগত্বার” প্রভৃতি স্থানের নাষনিব্বচনহইতে ইহাও জানিতে পারি থে 

বিষ এ সকল পথেও (বদ্রিনারায়ণের পথে) অন্তান্ত দেবগণকে ভারতে 

আনয়ন করেন ও বদ্রিনারায়ণের পথে বুধিষ্টির স্বর্গে গষন করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্য এ পথটা “হতিদ্বার+ ও “ন্বর্গদ্বার'” নামে প্রখ্যাত হয়। আমর! 
অতঃপর বেদের একত্র এই মন্ত্রটী দেখিতে পাই-_ 

| উদ্বধ্যধ্ং লমনসঃ সথায়:, সমগ্ি মিদ্ধং বহবঃ সনীলাঃ।১ 
ছে বন্ধু সকল সকলে একমনাঃ হও ও সকলে একত্র সযবেত হন৷ অগ্রি 

প্রজালিত কর, কেনন। সর্বাগ্রে যজ্ঞ করিতে হইবে। তথাহি-__ 

মন্দা কণুধ্বং ধির আতম্বধবং নাবম্ অনিত্রপরণীং কণুধব্। 
ইঞ্কণুধব মাযুধাবংকণুধবম্ প্রাঞ্চং বক্ষং প্রণর়ত সথায়ঃ 11২।১*১।১*ম 

হে বন্ধুগণ! উচচৈঃস্বরে স্তব কর, বুদ্ধিকে প্রশান্ত কর, সমুদ্রের পরপারে 
গমনের উপযোশিনী নৌক। প্রস্কত করিয়া! . উদ্থাতে ক্ষেপন্ী যোজন 
কর। এবং আমুধ সকল শাণিত করিয়া দেহের শোতাসংবর্ধন কর? 
তথাছি-- 

আনো নাব। যতীনাং, যাত পারায় গন্তবে। সুঞ্জাথামাশ্বিনা রথমূ। ৭ 



দেবগণ্ধে মর্ত্যলোকে আগমন । ৩৬৭ 

, হে ঙ্গিত্বয়। আমাদিগের মধ্যে ধীহাক়্! মনীবী, তাহাদিগের নৌকায় 
পারে গমনজন্য তোমরা যাও ও রথ যোজনা কর। থাহি-_ 

অরিত্রং বাং দিব: পৃথু তীর্থে সিক্ষনাম্। 

রথে! ধিয়! বুষূত্রে ইন্দব: ॥৮1৪৬।১ম 

হে অক্ষয়! সিদ্কুর অবভরণ ঘটে স্বর্গের নৌকা এবং তোমাদিগেক্স « 
রথ বিমান | চন্্রবংশীয়গণ যাইয়। উহাতে বুদ্ধিপূর্বক উপবেশন করুন। 

রথায় নাব মৃত নো গৃহায়, নিত্যারিত্রোং প্ছতীং রাসি অগ্নে। 
অন্মাকং বীরান্কৃত প্লে। মঘোনোজনাংশ্চ যা পারধাৎ শরম ঘা চ 0১২১৪০।১ষ 

হে অগ্নে! আমাদিগেব রথ, বস্তুগত, বীরগণ এবং দেবরাজ ইশ্রের অঙ্- 
চরগণের পারের জন্য দৃঢ় ক্ষেপণী ও দৃঢকর্ণ যুক্ত নৌক। আনিয়া দাও। তথধাহি 

স্থতসামাণং পৃধিবীং গ্যা হনেইসং, স্থুশম্মাণং অদ্দিতিং সুংপ্রণীতিম্ 

দৈবীং নাবং স্বিক্রা যনাগসং অঅবস্তী ঘারুহেম স্বস্তয়ে ॥১০।৬৩1১০ 

ছেবন্ধুগণ! এই যে দেবগণ নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা অতি 
লুকৌশলে নিশ্মিত হইয়াছে । ইহা নির্দোষ, ইহাতে জল প্রবেশের ' 

কোনও আশঙ্কা নাই, ইহ! যেন আমাদিগের কল্যাণদারিনী 
যাতা অদিতি। আমরা কল্যাণের জন্ত ইহাতে আরোহণ 

করিব। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ দেখি না, আমর1 এই নৌকায় 
আরোহণ করিয়া অতি সুখে নিরাপদে সমৃদ্ধ পার হইপা ম্বর্গহইতে পৃথিবী 
অর্থাৎ ভারতে গমন করিব। তথাহি-_ 

ইমাং ধিয়ং শিক্ষষাণস্য দেব, ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাধি | 

বয়াতি বিশ্ব! ছুরিত! তরেম, সুতর্্দাণ মধি নাবং কহেম 1৩1৪২ ৮ম 

হে বরুণদেধ ! আমর! জগতে আজি নুতন শিক্ষার্থী, তুমি সমৃত্রদর্শনে 
ভীত আমাদদিগের গ্রজ্ঞ। ক্রতু) ও বল (দক্ষ) বর্ধিত (শাণিত শিশাধি) কর। 

বাহাতে আমর] সকল বিপ্দ্হইতে উভীর্ণ হইয়া! 'এই ম্ুতারযিত্ত্রী (যাহাতে 

আরোহণ করি সুখে পার হওয়া! যায়) নৌকায় আরোহধ করিতে পারি'। 

তথাহি-- 
আ যৎকুহাব বরুণ্চ নাবং প্র যং সমুদ্রম ঈরয়াব মধ্যম্। 

অধি ধখ অপাং ল.ভিশ্চরাব প্র প্রেছ্ছে ত্খয়ীবছৈ শুতে কম্ 1৩/৮৮1৭ম 



গং 

৩৬৮ বানবের অঙ্গিজস্মভূষি- 

তত্র সায়ণভাধ্যয্--যৎ হদা বরুণে প্রসম্নে সতি অহুং বরুপঞ্চ তো 
মাবং ভ্রমমযীং তর্ণসাধনভূতাং আকুহাব উতৌ৷ আন্ধঢ়ৌ! বভুবিব, তাং 
চনাবং বং যদ। সমুদ্্রং হধ্যং সমুস্রন্ত মধ্যং প্রতি প্রেরয্সাব প্রকর্ষেণ গমগ্লাব, 

যদ! চ অপাম্ উদকানামূ অধি উপরি শ্রতিঃ গন্ীতিরন্যাতিরপি নৌতি: 
টরাব বর্তাবহৈ' তদানীং শুতে শোতার্থং প্রেঞ্ধে নৌরপায়াং দেলার়া মেব 
প্রেজ্থায়াবহৈ নিয়োন্নতৈত্তরৈ: ইতত্ততশ্ট প্রবিচলন্তোঠে সংক্রীড়াবছৈ । 
কমিতি পুরক: | যহ! ক্রি্াবিশেধণং কং স্ুখং বথ। তবতি .তথা ইতার্থঃ। 

দতজানু বাদ......... যখন আমি ও বরণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ 
করির়। ছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌক। নুন্দররূপে প্রেরণ করিয়া ছিলাম, 

জলের উপবে গমনশীল নৌকান্ন ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারপ) গোলায় 
স্থুখে জ্রৌড়া করিতেছিলাম । 

অন্মদনুবাদ .......বখন আমি ও বরুণ নৌকায় আরোহণপৃবিক সমুদ্রের 
বুধ্যতাগে নৌক! লইয়া যাই, তখন আমরা! সমুস্্রক্জলের তরঙ্গত্বারা যেন 

ছোলার ছুলিতে লাগিলাম এবং উহাতে সুখ বোধ হইতে লাগিল । তথাহি_- 
বশিষ্ঠং হ বরণে! নাবি আধাৎ খবিং চকার শ্বপ| যহ্যোভঃ। 

প্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্গং যার, দ্যাব স্ততনন্ যাছুধসঃ 88 

বরুণদেব অতি সুদিন দেখিয়া বশিষ্ঠকে নৌকার আরোহণ করাইলেন 
এবং তাহার রক্ষার জন্ত স্ুুবন্দবন্ত করিয়াদিলেন। বশিষ্ঠ জলের স্তব করিয়া- 

ছিলেন। এইরূপে সমুদ্র পার হইতে কতিপয় দিন ও কতিপয় রাত্রি 

কাটিয়া গেল। 
আগন্তক দেবগণ এইরপে সমুদ্র পার হউর!1 ভারতে পদার্পণ করিলেন। 

অনন্তর সমুদ্রের সৈকত প্রর্দেশ অতিক্রমপূর্ববক অশস্বতী নদীর তীরদেশে 
সমাগত হইয়। পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে-- 

অশ্বন্বতী রীয়তে সংরভধবং উত্তিষ্ঠত প্রতরত সবধায়ঃ। 

অত্র! জছান যে অনন্ অশেবা:, শিবান্ বর মুস্তরেষ অভি বাজানৃঞ্ ॥ 
৮1৫৩।১০৭ 

* আমর যনে করি বর্তযান সিঞ্জুলদ, পশ্চিৰ সমুদ্রের ভগ্রাবশেহ | খুব সন্তর 

সুলতানের পশ্চিষে অন্বস্থতী নাষে পর্বে কোমও নদী ছিল, বাছা! এখন নগরে পরিণত ! 



দ্েবগণের মত্ব্যলোকে আগমন । ৩৮৯ 

1 এই তমাদিগের পুরোভাগে অশবস্থতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। হে 
বদ্ধুগণ! সকলে উৎসাহিত হও, উঠ. ও ন্দী পার হও। আর কোনও 

৬য় নাই.যাহ। কিছু অণ্ডত ছিল, তাহা এই নদীতেই পরিত্যাগ করিতেছি । 
এখন আমর। ভালয় ভালয় নদী পার হইয়। অন্নের অভিমুখে যাইব । তথাছি-_ 

যদন্গ স্ব তরতা: সগুরেছুঃ, গব্যন্ গ্রায ইষিত ইন্ত্রভুতঃ ১১৩৩৩ 

হে অশ্মন্থতি ! এই ভরতবংশীয়গণ দেবরাজ ইন্দ্রকর্তক. সমাহত (জুত--. 

হত)। ইহারা পার হইয়। গ্রামে যাইতে অভিলাষী। 

এতদ্দারা বেশ জান্তাগেল যে আগন্তক দেবগণ এই সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে “সুলতান”, নাষে একটা নগর বিস্তমান, 

আমরা মলে করি ইহাই স্বভ্রষ্ট দেবগণের ভারতবর্ষের "মৃলস্থান", মুলতান 
উহারই বিপরিণতিবিশেষ । 

এই সষস্ব কতিপয় আদিমনিবাপী 'ভারতসম্তান, আগন্তকগণের 
অধ্বগবেশ দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-- রা 

কেষ্ঠা নর: শ্রেষ্ঠতম ঘ এক এক আত়য়' 

পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥১1৬১।৫ম 
তত্র সায়ণঃ ....*** - ছে নরং নেতার £ শ্রেষ্ঠতম যুয়ং কেষ্ঠ কেস্থ কে 

ভবধ? যেষুবং এক এক: প্রত্যেকং আয়য় আগচ্ছধ ? কম্মাৎ ইতি 
উচ্যতে--পরমস্যাঃ পর্াবতঃ - অত্যন্ত দূরদেশাৎ অন্তরিক্ষাৎ। 

হে নরগণ! তোমরা কে ?. তোমাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছে থে 

তোমর। অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া একে একে 
আমিতেছ । এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে তোমরা অতি দুর দেশ 
হইতে আগমন কন্রিতেছ। তথাহি-_ 

কবে অশ্বাঃ কাভীশবঃ ? কথং শেক কথা যয! 

পৃষ্টে সদে। নসোধযঃ ॥ ২৬১।৫ম 

হে আগন্তকগণ তোমাদিগের এই সকল অগ্গ কোন্ দেশীয়? অশ্ের 

লাগাম সকলই বা কোন্ দেশের ? তোমাদের সকলই যে উল্ট। দেখিতেছি। 

অঙ্থের লাগাম মুখে না দি! নাকে দিয়াছ, পিঠে আস্তরণ রহিয়াছে *তোমর! 

ইহাতে কেমন করিয়া দূত গমন করিতে সম্র্থ হইতেহ। 



৩৭ ক বানবের আদিঙজলসভূমি 1 

পর! বীরাস এওন মধ্যাসে। ভদ্রজানর:। 

অগ্রিতপো বখাসথ ॥ 81৬১৫ ৰ 

হে বীরগণ! তোমর' অতুযুচ্চভুদ্র বংশ-প্রভব, ও অভীব মর্য্যাদাণালী, 
কিন্ত তোমরা! রৌদ্রোত্তাপে অগ্রিদগ্ধ তাত্রের ন্যায় ভীষণ মুক্তি ধারণ করিয়াছ। 

কিন্ত এই স্বর্গতষ্ট দেবগণ কি সকলে একবারেই ভারতে আ'পিয়াছিলেন ? ন 

এরুপ মনে হয় না! কেননা বিষুুকে তিনবার যাতায়াত করিতেহইয়াছিল। 

বেদেও দেখা বায় যে__ 

যে। রজাংসি বিষমে পাধিবানি ত্রিশ্চিং বিষ য নাব বাধিতার ।১৩।৪৯/৬ম 

যে বিষুত দৈত্যদানবগণহইতে বাধাপ্রাপ্ত মন্তুর জন্য তিনবার ভারতে 

আগমন করেন । একবার আফগানিস্থানের পথে, অন্য হইবার হরিদ্বারের 

পথে। পু 

আাচ্ছ! আগন্তক দেবগণ কোথাহইতে ভারতে আসিতে ছিলেন ? তাহারা 

আদি দেবলোক' বা আদিস্বগ গে! বা ইলারৃতবর্ধ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াহইতে 

আসিতেছিলেন। কেন ন। উক্ত গ্োই মানবের আদি হৃতিকাগাব্র ৷ উচ্যতে চ 

দৈব্যো বৈ এত] বিশো। যং পশবঃ। ইতি ভ্রুতেঃ। ২১৫ পৃ যন্ুর্বেেদ ভাষ্য । 

প্রজা বৈ পশবঃ! ৩৮ পু কুষ্তযজুঃ 
এই ভূমগুলে যত লোক আছে, ত্রাহাবা সকলেই ভূতপূর্বব ব্বর্গবাসী। 

সকলেরই পুর্ব পিতাম্হগণ স্বর্গ পরব । তথাহি-__ 
ত্বংবশে। অনয়ো। দিবে অগ্নে 1৭1১।৬ম 

হে অগ্নেতুমি ছে বা আদিম্ব্গহইতে (দিব হইতে নহে? মগুষ্য 

সকলকে আনয়ন করিয়াছ ! কোথা? | 

অগ্রিদেবেষু রাজতি, অগ্রিখ তে যু আবশন্ ॥ 91২৫1৫ম 

অগ্নি পূর্বে দেবলোক দ্বর্গে ছিলেন, পরে ঠিনি মত্তালোক তারতবষে 

আগমন করেন। তথাহি সামবেদ খগেদশ্চ 8 

স্বনগ্রে যজ্ঞানাং হোত বিশ্বেষা: হিতঃ। 

দেবেভিরানুষে জন ॥ ১১৬।১ম 

হে' অগ্নে তুমি যজ্ডের হোতা ও সকলের হিতকারাঁ। ছুমি দেবপণ সঙ্থ 
 ঈন্তঘাালাক ভারতবর্ষে আগমল করিতেছ : 

র্ 



€দি 
টন পর 

সং দ্বগণের মরাগাকে আগমন 

অগ্রিবৈ দেবযোনি: । ৯৭ তরে ব্রাহ্ধন। 

নহুধি অগ্রিদেব দেবষে।নি, অর্থাৎ দেবলোক প্রভব1 তথখাহি-- 
তৎ হ এতৎ্ প্রথমমমুতং ঘৎ বসব উপজীবস্তি 

অগ্নিন! মুখেন। ছান্দোগ্য। 

কিম্পুক্ববর্ষ বা তিব্বঠ প্রথম অমৃত লোক। যহবি অগ্নিদেব তথায় 
ধঘব পতি অই বনু নেতা [হলেন । তথাহি ছান্দোগো শঙ্করভাব্ম্-- 

ছালোকাৎ অগ্িভ্যো খয়ং জাত! অগ্থিস্থরূপাঃ। ৩৫২ পু মহেশপালসং। 

আনব! বু ভারতীগ্গ ব্রাহ্মপ স্বর্ণে অগ্নিহইতে প্রত, আধষর! অগ্নির 

অনন্থববংশ্ত । তথা ডি--. | 
অতো! দেখা অবগ্থ নো বত্তো বিসুঃন্চিক্রমে | 
পৃথবা: সম্তধাষতিঃ ॥ ১৩২২১ । 

একজন বিপন্ন ভারতীয় ধধি স্বর্ণের জ্ঞাতি দেবগণ উদ্দেশে বলিতেছেন 

যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত খবির_সপ্ত ধাম বা সপ্তভবনসমলম্কত যে উত্তম পৃথিবী 
ছে! বা আদি স্বর্গহইতে বিষণ পাদবিক্রম করিয়াছিলেন, দেবতার! আমা- 

দ্বিগকে সেই স্থানহইতৈ রক্ষা করুন) তথাহি কুষ্ণযজু:-_ | 
অবর্গোবৈলোকঃ প্রত্বঃ। দেবলে(কাদেব মস্য্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি.।৩৮পু 

এ ভূষগুলে আদি স্বর্গ ( সুবর্গ) প্কোই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীনতম জনপদ এবং 
উহাই আদি দেবলোক। সকলে সেই আদি দেবলোকহইতেই মন্ুযযলোক 
ভারতে আগমন করিয়াছিলেন । তথাহি বায়ুপুরাণম্-_ | 

স এষ পবতে মেক্রদে বলোক উদ্ান্বত: ক্বেবলোকাৎ চাতাঃ সর্বে। 

সেই ্বেরপর্বতই (স্তর: ইণাবৃতবর্ধই ) দ্েনলোক, (সকলে সেই 
দেবলোকহইতে চারিদিকে যাইয়৷ ছড়াইয়া পড়িন্নাছেন। 



একোনত্রিংশাধ্যায়। 
দেবগণের ভারতে প্রতিষ্ঠা | 

কেন ওকি প্রকারে স্বর্গেব দেবতার প্রিয়তম পিতৃদমি পরিতাগ 

পূর্বক ভাব্ুতে আগমন করেন, তাহ। বিব্রত হইল। আমর! এইক্ষণ তাহা- 
দিগের ভারতে গুহপ্রতিষ্ঠার কথা বলিব। দেবতারা পশ্চিম সমুদ্র পার 

হইস্সা ভারতে পদ্দার্পণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে-- 

স্যোনা পথিবি ভবানক্ষরা! নিবেশনী। 

যচ্ছা নং শঙ্ সপ্রথ॥ ১৫1২1 ১ষ 

তত্র বাস্ক:-সুখখা। ন: প্রথিবি তধা অনুক্ষরা নিবেশনী খক্ষরঃ কণ্টকঃ, 

খচ্ছতেঃ। যচ্ছ নঃ শশ্ম যস্ছন্ত শরণং সর্বত: পৃথু ইতি । ২৩৬প্ু ২খ 

সার়ণভাব্যম্ ....'হে পুথিবি স্যোনত্বাদিগুণযুক্তা ভব। হ্যোন-শকো 

বিস্তীর্ণবাচী। যদ্বা স্তোন শব্দ: সুখবাঢী। দর়ানন্দঃ_-ন্তোনা সুখহেতুঃ | 
বন্ততঃ এই “ত্োোন।” শব্দ “সুখায়না শকের অপভ্রংশমাজ । হহার প্রকতার্থ 

ধেন ইহাই _ ্ 

হে পৃথিনি ভারত ভূমি! ঠমি আমাদিগের সম্বন্ধে সুখায়না! বা স্ুথ 

জনিকা হও। আমর! যেন তোমাতে উপনিবেশ ভূমি করিয়া এখানে 

নিষ্কণ্টকে বাপ করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে বিশ্তীর্ণ বাসস্থান প্রদান 
কর তথাহি-- | 

প্র সপ্ত হোতা.সনকাং অরোচত যাতুরুপন্থে ॥১91২৯।৩ষ 

এইরূপে সেই সনাতন পিতৃভূমি হইতে সপ্ত হোতা মাঃঠাম ভারতের 

কোড দেশে আসিয়া শোভ। পাইতে লাগিলেন । অর্বাং তাহাত্র। সদপবণে 

ভারতে আসির! গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহারা কে £ 

*$ পুনের পিতরো। নবশ্বা: সপ্ত বিপ্রাস: ।২+২।৬ম 

নয়টা ত:হ্গাবিৎ ( নবগ্ড--নবগাবঃ নবগ্র(ঃ) এই বিপ্র সাতঙ্গন 'গ।মাদিগের 



দেবগণের ভাবতে প্রতিষ্ঠা । ৩৭৩ 

পৃর্ধ পিতামহ। ইহাদিগের বংশধরগণই বেদে “সপ্ততন্ত” বলিয়া বিবৃত । 
তথাহি-- 

(ধা অগিঃ সপ্ত মান্থষঃ শ্রিতোবিশ্বেষু সিদ্ধুযু।৮1৩৯।৮ম 

যে অগ্নিদেব সাতজন নেতৃসহ সমগ্র সিন্কৃতটে আসিয়া! উপনিবিষ্ট হইলেন । 
তবে কি স্বর্গহইতে ভারতে কেবল সাতজন দেবতাই আসিয়াছিলেন ? 
না শাহ! নহে। ইহার। প্রধান ছিলেন মাত্র ফলত: দেবতা্িগের মধ্ধো 
তত্ত্রিশজন দেবত1 দলপতি ছিলেন, তাহারা সকলেই ভারতে আগমন 

করেল। উক্তধ্-_ ৪ 

অগ্নে তান্ গির্বণঃ ত্রয়স্ত্রিশত মাবহ ।২।৪৫।১ম 

হে অগ্নে তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে ভারতে আন্য়ন করিয়াছ। 
কিন্ত এই দলপতিগণ সদ্দলবলে বহু কাল ভারতে বসবাসের পর এখান 

হইতে এপ্রার জন খর্গে ও এগার জন অন্তরীক্ষে চলিয়া যান। তাই বেদ 

বলিতেছেন যে_- 

যে দেবাসে দিবি একাদশস্থ, পৃথিব্যা যধি একাদশস্থ | 

অঙ্গ,ক্ষিতো মহিন! একাদশস্ ॥১১।১৩৯ -ম 

যে তোতআ্রশজন দেবতার মধ্যে একাদশ জন ম্বর্গে ও একাদশ জন্ অন্ত- 

ক্বীক্ষে গমন কবেন,ঃ অবশিষ্ট একাদশ জন এই ভারতেই খাকিয়। যান । তবে 

সেই একাদশ জন ধেকে কে আমরা। তাহ) ঠিক ঝলিতে অসমর্থ। তবে 
মহর্ষি অগ্রিদেব, ও বৈবস্বত মন্তুপ্রভৃতি ভারতহইতে আর অন্তব্র গষন 
করেন নাই। উক্তঞ্চ-_- ্ 

অগ্রিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিদ্ধ,নাং বৃুষভঃ 1২৫।৭ম: 
' মহর্ষি অগ্নিদেব ভারতবর্ষে সিন্ধুনদপ্রধান জনপদের নেতৃত্ব গ্রহণ 

করেন। তথাহি-- | 

ত্বমগ্নে যনবে ভামবাশয়ঃ, পুরূরবসে, স্থকৃতে সুকৃতরঃ। 

* স্থাত্রেণ বত গিআোমু'চাসে। পর্যা। ত্ব। পৃর্ব মনয়ন আপরং পুনঃ ॥81৩১।১ম 

হে অগ্নে শোতনকন্খী তুমি শোভনকন্দী বৈবস্বত মন্ত্র ও বুধতনয় 

পুরূরবাকে স্বর্গহইতে (গ্ঠ1ং--গ্তোঃ) ভারতে আনয়ন কর ( অবাশয়ং_- 

অবাপয়ঃ--শকারবন্ধং লিপিকর প্রমাদ[ৎ) তুমি ইহার্দিগকে সন্ধ প্রথম 



৩৭৪ মানবের আদিজন্মভূমি। 

আনয়ন কর, পরে অন্টান্য দেবগণকেও আনয়ন করিয়াছ। ভূমি ভোমার 
এই কার্যাদ্বারা পিতৃছুম্কি স্বর্ণ ও মাতৃভূষি ভারতবর্ষের নিকট খণমুক্ত 
হুইয়াছ। তোমার পিতৃখণ ও মাতৃখণ উভয়ই শোধ কর! হইয়াছে, (স্বাজ 

_ধন:ও ক্ষিপ্র নিঘণ্ট,, আমররমনে করি কর্ম)। তথাহি-_ 
যং'মাতরিশ্বা! 'মনবে পরাবতে] দেবং ভাঃ পরাবতঃ ॥২।১২৮১ম 

* তত্র সায়ণঃ_ভাঃ-_অভাম্বীৎ উচিত্যেন ভূমে স্থাপিতবাম্। 
যহধি বামু যে অগ্নি দেবকে সুদুর হইতে ভারতে আনয়ন করেন। তথাহি-- 

প্রাগ্নয়ে বাচযীরয়, বৃষতায় ক্ষিতীনাষ্ স নঃ ধর্যৎ অতি দ্বিবঃ ॥১ 

সেই অগ্রিদেবকে স্ততিকর, তিনি পঞ্চক্ষি তির নেত।, তিনিই আমাদিগ্নকে 

ভীষণ শক্রহইতে পার ক্ৰিক্াছেন। তথাহি-- 
যঃ পরচ্ঠাঃ পরাবত 1শরোধন্থ অতি রোচতে 

স নঃ পবৎ অতিছ্িবঃ | ২1 ১৮৭। ১০» 

যে অগ্নিদেব আমাদিগকে ভীষণ শক্রর কবল হইতে রক্ষা করিয়া দুরের 
দুর শ্বর্গ হইতে খন্ব ব। অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া তারতে আনয়ন করিয়াছেন । 
তথাহি--- ্ 

পিত্ন্ পৃথিব্য। মগন্ যদ্দরঃ। ৬« ক।৮অ যুঃ 

যঙ্গ পুরুষ বিষুও ( বিষুনৈ যজ্ঞ: ) পিতলোকবাসী দেবগণকে পুথিবী 

ব! ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। তথাহি-- 

যে! রজাংসি বিমমে পার্থিধানি ঝ্রিশ্চিৎ বিঞুও মনবে বাধিতায় $১৩। ৪৭| ৬ম 

দৈত্য ও দানবগণ বাধ। প্রধান করিলে বিষ সেই উপক্রত মন্থুকে লইয়া 

ভারতে আগমন করেন। তথা হি-_ 

পৃথিব্যাং বিষুব1ক্রংস্ত গায়নেণ ছন্দসা। 

অন্বাৎ অরাৎ, অন্তৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ ॥ ২৫-২কস যজুঃ। 

বামন বিষু, গারত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী ব। ভারতে 

আগমন করেন। দৈতা ও দ্ানবগণ দ্েবতাদিগের অন্ন ও বাসস্থান কাড়িয়। 

নিয়াছিলেন। বিঞু দেখগণের অন্ন ও বাসস্থানের জন্যই ভারতে আগষন 
করেন। তাঁহাকে তিনবার ভারতে আনাগোনা করিতে হইরা ছিল। 

ওণাহি- 



দেবগণের ভারতে গ্রুতিষ্ঠা। ৩৭৫ 

বি চক্রমে পৃথিবী যেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ মন্ুষে দশস্যন্। 

ঞ্বাসে। অস্য কীরয়ো৷ জনাসঃ. উকুক্ষিতিং সুজনিম! চকার ॥8 ১৯1৭ 

তত্র সারণভাষ)ম্......এষ দেবে বিষুঃ এত পৃথিবীং পৃথিব্যাদীন্ 

ইমান্ ভ্রীন লোকান্ ক্ষেত্রায় নিবাসার্থং মন্ষে স্তবতে দেবগণায় দশসান্ 
অসুরেভ্যঃ অপহৃত্য প্রদান্তন্ বিচক্রমে বিক্রান্তবন্। অন্ত চ বিঝোঃ কীরয়ঃ 
স্তোন্তারে! জনাসে! জনা: 'ফবাসে। নিশ্চল ভবাস্ত এঁহিকামুন্মিকয়োলণচ্ডেন। 

স্বিরা ভবস্তি ইতার্থ:। নুজনিম। শোভনানি জনষানি কীও্নস্মরণা দিন 

স্থখহেতুদ্ছভানি বস্ত, তাত্বশো বিষুঃ উক্কক্ষিতিং বিস্তার্ণনিবাসং চকার 
স্তোতৃভযঃ করোতি । 

সায়ণ মান্থষ বিষুরকে স্বয়ং পরমেশ্বর বানাইয়া এই সকল অলীক ব্যাধ্য। . 

করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার প্রক্কতাথ ইহাই-- | 

বিষ্ুর জন্ম সার্থক, তিনি স্ুজন্মা--কেননা তিনি উপক্রত মন্বা্দি দেবগণকে 

মেহ্ষে মনকে ) বাসম্থান প্রদানের জন্ত এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। 

ফলতঃ যাহার! বিষ স্তোতাঃঅর্থাৎ বিষুণর শরণ লয়েন,তাহাদের ধনসম্পৎ স্থির 
থাকে। তিনিই উপক্রত হৃতসর্বস্ব দেবগণের জন্য পৃথিবী ঝা এই ভারত 

বর্ষে বিভীর্দ বাসস্থান স্থির করি! দেন। 

এই স্বগত্রষ্ট দেবগণ প্রথমে ভারতের কোন্ স্থানে আসিয়। গৃহপ্র তিষ্ঠা 

করেন? পশ্চিম সমুদ্র পার হইলে প্রথমে সপ্তসিন্ধুপ্রধান পঞ্চনদপ্রদ্বেশ 

সামনে পড়িয়া থাকে। সুতরাং তথায়ই ষে আগন্তকের! প্রথমে বসবাস 

করিয়।ছিলেন, ইহ মনে হর়। উক্ত মন্তসনৃহও উহার সদর্থন করিয়! থাকে । 
য খ্ষক্ষাদংহুসোমুচৎ যোবৈ আর্য্যাৎ সপ্ত সিদ্ধুযু।২৭ ২৪।৮ম 

সপ্তাসন্ধুযু তৎ্কুলেবু ইতি সায়ণ: । 

যিনি উপদ্রত ফেবগণকে হংজ ভল্ল,কাঁদগের ভয় হইতে যুক্ত করিয়া স্গু 
সিঞ্চ প্রধান পঞ্চনদ প্রদেশে আনয়ন করেন । : 

অগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিদ্ধ,নাম্ বৃুষতঃ 1২1৫)৭ম 

আগ্ঃ ভারত যে সিন্ধুত্বটে দেবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ কৰরেন। তথাহি-_ 
অগ্িখাধঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিত ১০ 1৬৬। ৯ম 

ক্ঘগি পঞ্চনদ প্রতিষ্ঠ দেবপঞ্চকের পুরোহি ত বা] নেতা । তথাহি--- 



: ৭ ৃ মাস্তবের আদিজন্মভূমিও 

য: পঞ্চচর্ধণীরভি নিষলা্ । দমে দমে কবি গৃঁহপতি কুবি! ॥ ১1১৫।৭ম 
যে কবি ও ঘুবা অস্নিদেব পঞ্চনদ ভূমিতে উপনিবিষ্ট দেবপঞ্চকের গৃহে 

খুহে গুহপতিরূপে বিরাজ করেন। 

পঞ্চদেব কেন? চর্ষণীই বাকাহাকে কহে? সর্ধাদৌ পঞ্চনদ প্রদেশে 
সকল দেবতারাই আশ্রন্ব গ্রহণ করেন। পিতৃগৃহহইতে যে সাতজন বিপ্র 

নেতৃদ্দপে আগমন করেন, তাহারাও এখানেই ছিলেন। কিস্তু এই সকল 

মন্ত্র প্রণয়নের পুর্বে অন্তরীক্ষ বা তুরুক্ষ' পারস্ত ও অপোগন্থান স্থণে 

পরিণত ও বাসযোগা হইলে; এখান হইতে মাতা মন্ধর সন্তান রাজা বরুণ 

€ ২য় বরুণ-_-10121885 ) ও মহবি খাদের তথার যাই? (পারশ্তে ও অওথান্প- 

;হয্রন) গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে এখানে পাচ জন নেতা অবশিষ্ট থাকেন। 

তাই মন্ত্রে সেই পঞ্চ জনের সমুল্লেধ হইয়াছে । চর্ধণি শষ “কষশি” শব্ষে॥ অগ- 

ভ্রংশ। উহার অর্থ *কুষক” বা কর্ষণকারী। সে সময়ে পদস্থবাক্তিমাএহ 

পবিত্র কৃষি কার্য করিতেন। তথাহি -. 
অগ্নে আযুং ন ঘং নমস। রাতহব্যবঃ, অগ্রন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চজনাঃ ॥81১১।৬ম 

হে অপ্নে! নবাগত দেবপঞ্চক হবিদানঘার। অবনতমস্তকে অতিথির 
সার তোমার লপর্য্যা করিতেছেন । তথাহি-__ 

য। পতনাসু ছট্টরা, বা! বাজেষু শ্রবাধ্যা ৷ 

ূ * যা পঞ্চ চর্ষণীরভি, ইন্ত্রাশ্বী তা হবামহে ॥২1৮*।৫ম্ 

যেইন্র ও অগ্রি সংগ্রামে অঙ্জেয় অন্নদানে অগ্রগামী, যাহারা পঞ্ 

কষককে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, আমরা সেই অগ্নিদেব ও দেবরাজ 

ইন্দ্রকে আহ্বান করি। তথাহি-_ 

সসর্পরী রতরৎ তুন্বমেভ্যঃ, অবি শ্রবঃ পাঞ্চরন্াস্তু কষ্টিযু ॥১৬।৫৩/৩ম্ 

তত্র সার়ণভাব্যয্. .......সসর্পরী: সর্বগ্র গন্যপগ্তাত্মকত্বেন সর্পণশীল! 

থাক্ দেব্তা। পান্টুদন্তাসথ ক্িযু নিষাদপঞ্চনা শ্ত্বারে! বর্ণাঃ, তৎসন্বব্িনাযু 

প্রজানু বং শ্রবঃ অন্নং বিদ্যতে, তৎ এভ্যঃ অন্মত্যং অধি অধিকং বথ। ভবতি 

তথা তুয়ং ক্ষিপ্রং অতরৎ ভরতু সম্পাদয়তু। 

আমর] এই সাঁর়ণ ভাব্য সমাচীন বলিরা মনে করি ন1। মন্ত্রটাও সুখ 

বোধ নহে! পুর্ন মগ্্রে “কর্ষাল্য হুহিতা? এক্প একটি সাকা নাচছে, সুতর।' 



দেখগণের ভারতে প্রতিষ্ঠা । ৩৭ 

নে হয়, এই সসপরী (স! সর্পর)) সুর্যের কোনও কনার নাম । আরপপাঞ্চ 

অন্ান্থ কঠিন, নিবাদপঞ্চম শ্চত্বারো বর্ণাঃ তৎসস্ধিনীঘু গ্রজাবু, ইহাওস প্ররুত 
ব্যাখ্যা নহে। অপিচ বাস্ছ যে“পঞ্চজনাঃ গন্ধর্বাঃ পিতরে! দেব! অন্ুরা রক্ষাংসি” 

ইত্যেকে, চত্বারে বর্ণাঃ নিষাদ্ঃ পঞ্চমঃ, ইতি ওপমন্তব:* ৬৫০ পৃঃ এই কথা 
বলিয়াছেন, ইহাও ত্রষ্ট ব্যাখা! । 

ফলতঃ যখন পঞ্চনদ ভূভাগে দেবতারা গুহ্প্রতিষ্ঠঠ করেন, তখন বা 

তাহার-বহু লহস্্র বৎসরের যধ্যেও তারতে চাতুবর্ধ্য প্রসঙ্গ কোথায় ? চাতুষ পয 
ত জ্রেতাবুগের অবয়ানসময়ে শ্রীরামচন্দ্রের ছুই এক পুরুষ পূর্বে প্রবস্তিত ! 
আর হর্দি পাঁচটা জাতি লইয়্াই “পাঞ্জন্ত” কথার জন্ম হইয়া থাকে, তাহ! 

হইলে সান্ণ বা সায়পশিষ্য কেন মূর্ধাবমিজ ব1 অন্ষ্ঠকে গ্রহণ ন! করিস 
অবরজ পারশবকে গ্রহণ করিলেন ? কফলতঃ এ “পাঞ্জন্ত” শব স্বর্গাগত 
দেবপঞ্চককঘটিত | উক্তঞ্চ-_ 

ভুবৎ বিশ্বেু কাব্যোযু রুস্তা, অনু জনান্ বততে পঞ্চ ধীরঃ ॥৩/৯২।৭ম 

বাহার] সর্যন্[। নানাবিধ কাব্যের আন্বাদনে ন্ুখবোধ করিরা থাকেন, 

সেই পঞ্চধীর আপনাদিগের অন্থুগত জনদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্য লর্ধবদা 

বন্ধ করিয়া থাকেন। তথাছি-_ 
অমী যে পঞ্চ উক্ষণে। মধ্যে তন্থুষ'হোদিবঃ। 

দেবো প্রবাচাং।১০।১০৪।১ম 

যে পঞ্চ উক্ষা বা প্রধান পাচ ব্যক্তি, মহান্ শ্বর্গে দেখত] বলিয়া গণ্য 

ছিলেন, তাহার! সকলে। 

জথতরাং ধাহান! শ্বর্গের প্রধান দ্বেবতা ছিলেন, তাহারা ভারতের বৈশ্ত, 
গুপ্ বা নিধাদ নছেন। তথাছি-- 

খবিং নরৌ অংহসঃ পাঞ্চন্তং খবীধাৎ আজতিং মুঞ্চথে! গণেন। 
বিনস্তা। দক্তোরশিবন্ত মায়াঃ, অন্ধপূর্বং স্ববণ! চোদয়ত্ত। 8৩।১১৭।১য 

ছে অভীষ্ঠদ্বাত। জঙ্থিনীকুষারদ্বয় । তোমর! সেই হুষ্চরিজ দস্ছ্য' দৈত্য 

স্বানবগগণের কপটত। বিনষ্ট কির! যে অজিখবিকে শতত্বাকসগৃহহইতে মুক্ত 
ক্রিয়া! ভারতে প্রেরণ করিকাছিনে, তিনি বি গঞ্চনদস্ পঞ্জনের 
জধ্যে এক জন। তথাছি-- 

৪৮ 



৩৭৮ মানবের আদিজন্মভূখি | 

পাঞ্চজক্তান কিযু জমদগ্রয়ত ।১৬.৫৩1৩ম 
পঞ্চনদস্থ পঞ্চকবকষধ্যে জমদগ্রিপ্রভৃতিছিলেন। অতএব বেশ বোধ 

হইতেছে যে এই পঞ্চ জন মন্থু, অত্রি, শু, জমদগ্লি ও অপ্রি, এই পঞ্চ দেবতা 
ভিন্ন আর কেহই নঙ্নে। তাহারা কষক ছিলেন, তচ্জন্ত তাহাদিগকে 

“পঞ্চ চর্ধনী:” ও “পঞ্চ কৃণ্টি” বল। হইয়াছে! তথাহ-_ 

বং পাঞ্জন্যয়। বিশ! ইন্ছে ঘোবা অস্থক্ষত | ৭৫২1৮ 

পঞ্চজনবংশপ্রভব লোক সকল ইন্ছের জগ স্ততিমন্ত্র সকল রচনা 

করিয়াছিলেন । ট এ 2, 

পঞ্চনদ ভুভাগে এই প্রথম রচিত মন্ত্র সকলই মহামান্য খগ বেদের আদি 

নিদান। যাহা হউক এই প্রধান দেব-পঞ্চকের ভারতে প্রথম উপনিবেশ 

ভূমিই যে বর্তমান পঞ্চনদ প্রদেশ, তাহাতে সন্দেহমাজ্জই নাই । তবে বোদক 

যুগে উহা “পঞ্চক্ষিতি” ( পঞ্চজনের বাসস্থান ) বলিয়াই কথিত হইত | যথা- 

যমিল্্র তে চতত্রো যৎ শূর সম্তি তিঅঃ | 

বদ্। পঞ্চক্ষিতীনাং অবস্তৎ সু ন আভব ॥ ২৩৫।৫নম 

হে শুর ইস্্র! তুমি ষে তিন প্রকার কি চারি প্রকার খ্রক্ষা কার্ধাদ্বারা পঞ্চ- 
ক্ষিতির লোকদ্দিগকে রক্ষ! করিয়াছ, তন্বারা আশখাদিগকেও রক্ষা কর। 

তথাহি-__ 
এধান্তা যুজানা পরাকাৎ, পঞ্চ ক্ষিতী: পরি সদ্যোজিগ্াতি । 

অভি পশ্থস্তী বযুন। জনানাং দিবে। হুহিতা৷ ভূবনন্ত পরী ॥ ৪11৫1৭ম 

এই সেই আযাদিগের পূর্বব-পরিচিত! জগৎপালনকারিণী স্বর্গহহিত। উবা- 

দেবী,ইনি অতি দূরদেশহইতে মন্ব্যদিগের হর্তাব দেখিতে দেখিতে পঞ্চ- 

ক্ষিতির লোকদিগকে সগ্ভই জাগরিত করিতেছেন € ঞ্িগাতি জাগরয়তি, 

জাগায় )। তথাহি-- ্ 

যদিত্দ্র নাহুষীযু "1 ওজে! ুয়ং চ কৃষ্টিবু। 

' দ্ধ! পঞ্চক্ষিতীনাং ছারসাভর সন্ত বিশ্বানি পৌংস্তা ॥ ৭18৬1৬ম 

হে ইন্ত্র নহুধবংণীর ক্লুষকগণের মধ্যে অথবা পঞ্চক্ষিতিবাপীদিগের ষে 

কিছু বল, ধন (নৃয় ), অন্ন (হয়) বাগষজ্ঞ, যে কিছু শৌর্য্যবীর্যয আছে, তৎ- 
. সযুদার 'আযাদিগকেও প্রদান কর। 



দেবগণের ভারতে প্রতিষ্ঠা । * ৩৭৪ 

স্থতরাং বেশ বুঝা! বাইতেছে যে যাহা, “পঞ্চানাং ক্ষিতিঃ”ব। অবস্থান,তাহাই 
*পঞ্চক্ষিতি' শবের বিবদীতৃত। পরন্ত উহ্াতার! চারি বর্ণ ও নিষাদ বুঝাইতে 
পারে না--পঞ্চচর্ষণীর অর্থও পঞ্চকৃষক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এই পঞ্চক্ষিতিরই বর্তমান নাম *পঞ্চনদ” বা পাঞ্জাব। সিদ্ধু, শতঙ্র, 

বিপাশ!, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা, এই পাঁচটী নদনদীদ্বার পরিবেষিত বলিয়। 

ইহার নাম “পঞ্চনদ”। পাঞ্রাব শব্ও প্পঞ্চ অপ,” ব1 পাঁচটী জলপ্রবাহ ঘটিত 

বন্ত। কিন্তু পঞ্চক্ষিতি নাম পঞ্চ দেবতার বাসস্থান বলিয়া সযাগত। যূলতান 
উল্ত পঞ্চক্ষিতির তদান্বীস্তন প্রধান নগর'উা “মৃ্স্থান" শবের অপত্রংশ । 

কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে ও শ্যন্তান্ত নান। কারণে সেই পঞ্চক্ষিত্তিবাসী 

ব্রহ্ম ব। ত্রাঙ্গণ মর্থাৎ দেবগণ ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়। নৃতন নূতন জন- 

পদের প্রতিষ্ঠ। করিতে ছিশেন। গগ বেদে বিবৃত আছে যে-_ 

প্র পর্বতানামুশতা--উপস্থাৎ অশ্থে ইব বিষিতে হাসযানে। 

গাবেব গুভ্রে মাতরা রিহাণে, বিপাটুছৃতুদ্রী পর্সা জবেতে ॥ ১ 
যে প্রকার ছুইটী ঘোটবী পরম্পর ম্পর্ধাকরতঃ মন্দুরাভিমুখে গমন করে, 

তদ্রপ গরুর স্যার শুল্রবর্ণ পর্ববতনিঃহ্থত। বিপাশ। ও শুতুত্রী নদী জলের বেগে 

দ্রুত সাগরাতিমুখে যাইতেছে । তথাহি-_ 

ইন্দ্রেবিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে, অচ্ছ। সমুদ্রং রখ্যেব বাথ: । 

সমারাণে উশ্শিতিঃ ) পিন মানে, অন্ত! বামন্তামপি এতি শুভ্রে ॥২ 

হে সুত্রবর্ণ নদীন্বয়! তোমর! ইন্ত্রকর্তৃক প্রেরিত, তোমর! তাহার নিকট 
কল কামনাও করিয়া থাক। তোমরা পরম্পর মিলিত হুইযা তরঙ্গ- 

বিস্তারদ্থারা নান। দেশ বিদেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রাতিমুখে গমন 

করিতেছ। বোধ হইতেছে যেন তোনর! দুইটা রাজপথ । তথাহি-_- 

অচ্ছ! সি্ধুং মাতৃতমাম্ অযাসং, বিপাশমূরঁং স্থভগা মগন্স। 

বৎস মিব নাতর সং ব্রিহ্াণে, সমানং যোনি মনু সঞ্চরস্তী ॥৩ 

এই আমর! মাতৃসমা। শুভুত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই আমরা 

ল্ভগা! বিশালবপুঃ বিপাঁশাকে প্রাণ্ত হুইলাম। ইহার! বৎসদ্দেহলেহনাভি- 

লাধিনী ধেনুঘয়ের ন্যার একই সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তথাহি-- 



৩৮০ মানবের আদিঞন্মভূমি। 

রমধ্বং মে বচসে সোম্যার, খতাবদ্ধীরপ মুহূর্ত যেখৈ;। 

প্র সিদ্ধু ষচ্ছা বৃহৃতী মনীষা, অবস্থারহ্বে কুশিকস্য কুহ্থঃ ॥৫ 
হে জলশালিনী গুতুক্র ও বিপাশ! নদি! আমি কুশিকপুত্র, তোমর। 

আমার কথাক্স মুহূর্তকালের জন্ত সৌম্যন্ি ধারণ কর, অতিবেগে ধাবিত হইও 
না। আমি মহতী স্ততিদ্বার! তোমাদের নিকট রুক্ষা প্রার্থনায় আহ্বান করি- 

তেছি। তথাছি--- 

ওযু স্বসারঃ কারবে শৃণোত, যযৌ বে! দুরাৎ অনস। রখেন | 
নি যু নযধ্বং ভবতা নুপারা:, অধে1 অক্ষাঃ সিন্ধবঃ 'শ্রাত্যাভিঃ ॥৯ 
হে ভঙ্গিনীম্বূপ নদীর ! আমি স্তরতি করিতেছি, তোমর। আমার কথ! 

শ্রবণ কর। আমর! অতিদূরদেশহইতে শকট ও রথ লইয়। আনিতেছি। 
তোমষর। শাস্তমুর্ি ধারণ কর, আমাদিগকে হ্থখে পার হইতে দেও । তোষাদের 
উত্তাল তরঙ্গ যেন আমাদিগের রখচক্রের অক্ষের নিয় দিয় যায়। 

'তথাহি-_ ও 
অতারিযুর্ভরতা গব/বঃ সং, অতক্ত বিপ্রঃ জুমভিং নদীনাম্। ১২1৩৩1৩ম 

এই আমর। গোধনাভিলাধী তরতবংশীয়গণ নদী পার হইলাম। আমর! 
নদীগণের প্রশান্ততাব দেখিয়! গ্রশংস| কক্সিতেছি। তথাহি-- | 

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্য। ইলায়াম্পদে সুদিনত্ে অহাম্। 

দৃব্তত্যাং মাস্থষে আপধায়াং সরম্বত্যাং রেবদগ্রে দির্দীহি ॥ ৪1২৩।৩ম 

হে অধ! খন আমাদিখের নিন ছিল, তখন আমর! জগতের মধ্যে 
শ্রে্ঠতম স্থান পিতৃভূমি ইলার পদ ঝ স্বর্গে তোনাকে স্থাপন করিয়াছি? এইক্ষণ 
আমরা তোমাকে মঙ্ষ্যলোক এই ভারতবর্ষে দৃষন্বতী,আপঘ! ও সরহ্বতী নদীর 

তীরে যজ্ঞার্থ স্বাপন করিতেছি । তুমি দীপ্ত হইয়। আমাদিগকে ধনদ্বান কর । 

বেশ জান গেল যে আগন্তকদিগের মধ্যে একদল লোক একবারে 
পঞ্জাবহইতে গ্রক্পাগের অদূরপর্তিনী সরশ্বতী তীরে আলিয়! উপনীত হইয়া 
ছেন। ভ্বগবান্ যন্্ুও বণিতেছেন যে-- 

সরশ্থতীদৃষন্ষত্যোদে বলছো ধদত্তয়ষ্। 

তং দেবনির্শিতং দেশং ব্রহ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ৪১৭ 

ঘৃষততী এবং সরন্বতীনামক দেবনদীছপ্নের মধ্যবর্তী; দেবনির্শিত জন- 



সি 

দেবগণের ভারতে প্রতিষ্ঠা । ৩৮১ 

পদের না্ঈি প্রদ্ধা র্ত” (ত্রন্দণাং দেবানাম্ আবর্তে। বাসস্থানং ) ইহা প্রাচীনের। 
বলিয়। থাকেন। 

ৃতরাং যেন জানা যাইতেছে যে স্বর্গ ব্রক্ম বা দেবগণ, পঞ্জাবস্থ দৃষন্বতী 
(দিয়ারা) ও সরম্বতী নদীর মধ্যে একটী নৃতন জনপ্দ নির্্াপপূর্বাক 
আপনাদিগের নামানুসারে উহার নাম এ্ব্রদ্ধাবর্থ” রাখিয়াছিলেন। এই স্থান 
পঞ্জাবের পূর্বপ্রান্ত হইতে প্রয়াগের পশ্চিষ প্রান্ত পর্যাস্ত বিস্তৃত। তথাহি--- 

কুরুক্ষেবত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকা: ৷ 
এব ব্রন্মবিদেশোটব ব্রন্ধাবর্তাদনস্তরঃ ॥১৯-_২অ 

উক্ত ব্রহ্মাবর্তের ূর্বহইতে মথুরার (শুরসেন ) পশ্চিম প্রান্ত পর্্য্ত 
সমগ্র ভূভাগের নাম “ব্রদ্ঘধিগ্রদেশ” | কেনন। ইহা ব্রচ্মধি ব। দেবধিগণন্থাক 
প্রতিষ্ঠাপিত। এইদেশ কুরুক্ষেত্র, জয়পুর পঞ্চাল ও. .মথুর! জইয়া 

পরিগণিত । | 

বর্তমান দিল্লী ও 'পাগুবগণের “হজ্জ প্রস্থ” এই জনপদের অন্তর্গত । বনে 
হয়, শ্বং দেবরাজ ইন্দ্র, এই ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপয়িতা। তিনি ও তদনথজ বামন 
বিষণ এই কুরুক্ষেত্রেই যজ্ঞ করিয়। *“শতক্রতু” ও “যন্ত পুরুষ” উপাধিতে প্_ 
লঙ্ঘত হয়েন। এখনও দিল্লীর দক্ষিপাংশে পুরাতন ইন্ত্প্রস্থের তগ্রাবশেষ 

বিদ্ধমান। ইহার পরই আমর1 বেদে গঙ্গা ও ঘমৃনাপ্রভৃতি নদীর সমুল্েখ 

দেখিতে পাই। 

" ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরগ্থতি, শুতুত্তি স্তোমং সচত! পরুষ্ণয]। 
অপিক্লয। মরুছ্বুধে বিতণ্তয়, আজা কীয়ে শৃণুহি অ| সুযোময়া ॥ 

৫1৭৫1১ম 

অনুবাদ ......হে গঞ্জে! হে যষুনে ! হে সরমখতি! হে পরুঝি নদি! হে 

শুতুত্রি! হে অসিকী ও বিতস্তা-সঙ্ষতে মরুদ্ধধে ও ুষোষাসঙ্গতে আজাঁ- 
কীয়ে নি ! তোষমঝ। আমার সকল ্বতি শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তথাহি-- 

সরস্বতী সরষুঃ সিদ্ধরমিভিমহোমহীয়বসায়স্ত বক্ষণীঃ। 

দেবীরাপো মাতরঃ হ্থদয়িছ্ধে ঘ্বতবৎ্পয়োমধুষন্! অর্চত ই 
৯৬৪১ 

অতুাতঙগতরজশালিনী সরস্বতী, সরঘু ও দিস্ধনদ আধাদিগকে রুক্ষ 



৩৮২ মানবের ছআদিজস্মভমি। 

করিতে আগমন করুন। আব মাতৃত্বর্ূপা এই সরণলীবা ফ্ঁছী সকল 
আমাদিগকে তুষার (বরফ ) ও মিষ্ট পানীর জল প্রদান করুন। 

এতদ্বারা জান। গেল বে যাযাবর দেবগণ গঙ্গ।, যমুন। ও সরম্বতীর সঙ্গম 
ছল অতিক্রম করিয়া শেষে ক্রমে ক্রমে সরষু নদীর পুলিনদেশে 
আসির। উপনীত হইরাছিলেন। পক্ষান্তরে আমর! অথর্ধববেদে এইরূপ এঁতিহ্থ 

[বন্ধত দেখিতে পাই--- 

অষ্ট! চক্র! নবন্ধার। দেবানাং পুরযোধ্য।। 

তস্তাং ছিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গে! জ্যোতিযাবৃতঃ ॥ ৭৪২পৃ ২খ 
অযোধ্যা দেবগণেব পুরী, উহার চাকল। আটটী, দ্বার নয়টা, তত্রত্য ধন।- 

গার লৌহময় এবং উদ্থ দ্বর্গের সত্যতাভব্য তাপমলগ্ত | 
কেন অধোধ্যাকেও দেবপুরী বল! হইল? যেহেতু উহাও তদানাস্তন 

ভারভাগত দেবগণদ্বার! বানন্সিত | যছুক্তং রামায়ণে__ 

কোশলো। নাম মুদিতঃম্ফীতে। জনপদে মহান্। 

নিঝিষ্টঃ সরযুতীরে প্রভৃতধনধান্তবান্ ॥« 

অযোধ্যা নাম নগী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুত।। 
মন্থুন! মানবেন্দ্রেণ ষা পুরী নিশ্মিতা হবয়ম্ ॥ ৬1৫সর্গ বালকাগ 

সরযু নদীর তীরদেশে গাভৃত ধনধান্থবান্ অতি বিস্বৃত আনন্মময় কোশল 

নামে একটী মহান জনপদ আছে। তন্মধ্যে সর্বলোকপরিজ্ঞাত অযোধ্যা 

নগরী রিগ্কমান। মানবশ্রেষ্ঠ বৈবস্থত মন্ত্র যাহা স্বয়ং নিশ্বাণ করিয়াছেন। 

তথাছি-_ 

যন্ত ইঞ্ষ,াকুরুপ ব্রতে রেবান্ঃ মরায়ী এধতে দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ 181০1 ১*ম 

বপ্বাসী পঞ্চ কৃষকের স্টার ধনবান্ শত্রু নিষুদন ইক্ষাকু ঘে জনপদের রক্ষা 
করিয়া থাকেন। 

এদিকে আমন? ভাগী]রথার তীরদেশে তারতবিশ্রুতা কাশী নগরী দেখিতে 

পাই। হিন্তুর। হহণকে শিবের ফার্শী বলিয়া থাকেন। কেন? বোধ হয় 

'রিতাগত 'আদি তিষক্, সাছিত্যাচা্ধ্য মহাযোগী শিব উহ! স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন,তবে কাশীর শিবলিঙ্গ ৪ অন্নপূর্ণার মৃত্তিপ্রভৃতির সহিত শিবের কোনও 
সংশ্রবহ নাই । কিন্ত বেদে কাশীরাজ “দিবোদাসের* নাম পনিদৃষ্ট হওয়ঃয় ননে 



দেবগণের তারতে প্রতিষ্ঠা! ৩৪৩ 

হক যে, সেই বৈদিক যুগেই কাশী নগরীর পত্তন জইয়াছিল। তবে বরণ! 
ও অসী নম্ধীর নাম হইতে কাশীর বে “বারাণসী৮ মাম হইয়াছে, ইহ! তান্রিক 

যুগের বিষয় । রুষ্ণবজুঃ বলিতেছেন. 

রুজন্তে। রুত্ত্রাঃ দ্বিবং পৃথিবীঞ্চ স্চস্তে একাদশ [সো অগ্লষদঃ।২৫পু 

দৈত্যদানবনিপী ডিত দিব্যাস্তরীক্ষ ( ভাতার দেশ) বাসী শিবার্দি একাদশ 

রুদ্র দিব ও তারূতে আগমন করেন | 

কিন্তে কণুপ্তি কীকটেধু গাব: ন আশিরং ছ্ুহে ন তপন্তি ধশ্মম্। 
আনোতর প্রমগন্থন্ত, বেদে, নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়োনঃ ১৪1৫৩৩ম 

, হে মঘবন্ ইন্জ! কীকট দেশের গাভী সকল তোষার কি উপকারে 
আসিবে ? তথায় আশিরের ভগ্ দুগ্ধ দোহিত হছ না, কেহ ধর্দকাধ্যও করে 

ন1। অতএব তদ্দেশীয় রাজ প্রগমন্দের প্র সকল গোধন আঁমাদিগের জনা 

আনয়ন কর। উহার! নীচবংশীয় শুত্র, উহাদের ধনসম্পৎ আমাদিপের জন্ত 

গ্রহণ কর। ্ 

সায়শ এই কীকটদ্দেশকে অনার্যাদেশ বলিয়াছেন__“কীকটেধু-_-অনার্ধ্য 
নিবাসেষুঃ জনপদেযু"-_কিস্তু সে কোন্ দেশ? তাহ! নির্দেশ করেন নাই। 

অপি চ তিন “মগন্দ” শঙ্ষের অর্থ “সুদখোর” করিয়া প্রগমন্দ শবে *“তৎ- 

পুত্র? করিয়াছেন। ফলতঃ এ অতি ভীবণ কষ্টকল্পনা । পক্ষান্তরে ০৮5: 

বলিয়াছেন - ইহা কীকট দ্বেশের রাজার নাম, আনরাও তাহাই সঙ্গত মনে 
করি । খগবেদের অনুবাদক গ্রীমান্ 115০7 বলেন-_কীকট দক্ষিণ বিহার 

ব।মগধেব নান । যথা 

প115, ৭ 050811 1060018৩ ৮1৮ 50000 50102১৬৬০০০: 

বলেন যে 

[005 1517520)10105, ৮1021 06 05115197675 21016116 081079 

০013 0601)10 01 115£701)5.--1100121 [7116181016 ৮. 79, 

আমর| এখানে উইলসনের মতই সমীচীন বলিক্না মনে করি । তবে উইলসন 

ও ওয়েবর, কেহই কোনও প্রমাণদ্বার! স্বমতের স্মর্থন করেন নাই । 

যাহ। হউক আমর! বেদের মধ্যে--ইহ! ছাড়া ভারতের আর আন্ত কোনও 

জনপদের নাম দেখিতে পাই না। কেন না তখন গয়ায় পিওদানের কথা 



৩৮৪ , মানবের জর্দিজগ্মভূমি । 

উদ্ভাবিত হয় নাই, কলিকাতারও জদ্ব হুইয়ান্ছিল নী--কালীঙাটের কালীও 
ত্তপ্রণেতা বাঙ্গালী বাক্ষণদিগের তবিব্যবংশীযগণের ভবিষ্য হৃদয়কন্দমরে 
বিনিছিত ছিল। তবে তথাপি বঙ্গদেশ যে মতি প্রাচীন,বঙ্গভাষ! যে শ্রীকৃভাবা 

হইতেও বর্ধায়সী, তাহ! আমার ৫ম ব্ধীয় মন্দারমালার আশ্বিনের প্রবন্ধে 
লেখ হইয্সাছে। বঙ্গ, কক্ষীবানের টৈষাজ্রের ভ্রাতা । কক্ষাবান পারশব বহু 

বেদমস্ত্রের গ্রেতা,তিনি পাচ ছাজার বৎসরের পূর্ববর্তী মহধি রুষ ছৈপাক়নের 
বয়োজেষ্ঠ। সুতরাং বৃঙ্গদেশ ও বঙজদেশের তদানীস্তন ভাখা*নর্্বাচীন নহে । 

ফেবল ব্লদেশ নহে, তৎকালে দক্ষিণাপথেরও বহু স্থল স্থলে পরিণত 

হইয়াছিল ন!। “এ সকল দেশে লোকে অস্বারোহণে যাতায়াত করিত । যথ!-_- 
অ্থজান্তা রথক্রান্ত। বিষুক্রান্তা  বন্থম্ধর! । 
বিষু। আর্ধ্যাবর্তে আগমন করেন। তজ্জন্ত ভারতভূমি নে অংশে 

*বিষুক্কাস্তা” বিশেষণের বিষয়ীভূত। তখন মহ্থী, বনুদ্ধরা, পৃথিবী ও তৃখি 

শক কেবল ভারতবর্ধই অববোদিত হইভ। কেননা তখন অন্ত কোনও 

জনপদ ছিল না। তথাহি-_ 

বিদ্ধাপর্ধ্বত মারত্য যাবৎ চ্টলদেশতঃ। 
রথক্রান্তেতি বিখ্যাত দেবানামপি দুল ত! ॥ 

বিদ্ধ্যপর্বতহইতে চট্টলদেশপধ্যন্ত সমগ্র স্থল রথগমনযোগ্য ছিল, ভাই 
এই অংশের ভারত বনুন্ধরার নাম “রথক্রান্ত1”। যাহা হউক তখন কলি- 

কাতার জন্ম না হইলেও বঙ্জদেশের যে জন্ম হইয়াছিল, ইহা! ঞবই। রামায়ণ 
যহাভারত, ভরের ব্রাঙ্গণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ষণে বঙগগদেশের নাম বিগ্কমান। 

বর্তমান রামারণের বহু অংশ নুতন বান্ধীকির হইলেও বঙ্গদেশের নাষ ধখন 
মহাভারতে আছে, তখন ইছ! নিতান্ত অব্ধাঁয়ান্ নহে । . 

যাহ! হউক এ সবয়ে বর্তমান ব্রন্মদেশের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহ! ত্রিতৃনি 
তান্নতের একটা অংশ । আর্ধযাবর্ত, দক্ষিণাপথ ও পুর্ববোপদ্থীপ লইয়। ভায়ত . 
ত্রিধ। বিদ্ধ । বক্ষ! ও ইশ্তপ্রভৃতি দেবগণ যাইয়! তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠ। করেন। 

তাই উহার নাম প্তরন্ম” বা *্বরঙ্গদেশ”। উক্ত প্ত্রন্ষ” শেষের বিকারেই 
শবন্ধা” ও “বছরম" শব প্রহুত | ব্রহ্ষলোক তিনটী--প্রথম অআক্গলোক মের 

ব। আলটাই পর্ত্ঘতের একটী উচ্চ শুর, ছিতীয় ব্রন্মদেশ “বর্শা”, তৃতীয় ব্রন্ধদেশ 
উতর কুল ( পত্য ব! সহ্যলোক ) বা উত্তয় সাইিরির! । 



দেবগণের ভারতে প্রতিষ্ঠ|। ৩৪৫ 

এখনও ব্রন্মদেশে “অমরাবতী" নামে নগরী বিস্তমান। উহা হ্বর্শের 

অমরাবতীর অনুকরণে প্রতিষ্ঠাপিত। তথায় ব্রন্দা ও ইন্্রাদির বহুকাল 

বসবাসনিবন্ধন উহাও কিয়ৎকালের জন্ত পন্বর্গ”” বলিয়। গণ্য হয়। যে প্রকার 

বর্তমান ফ্রাহকইঙ্গজন্মাপযুদ্ধে করাশীর1 রানধানী পান্রি নগর ছাড়িয়া 

বোর্দ,তে নৃতন রাজধানী করিয়াছেন,তদ্রপ স্বর্গত্রষ্ট দেবতারাও কিয়ৎকালের 
জন্ত বম্মায় রাজধানী স্থানান্তপ্িত করেন । আমাদিগের ন্বর্গাদি ভারতের 

উত্তরে, কিন্তু রামচন্দ্র পরশুরামের ন্বর্গমার্গসংরোধজন্য মিথিলার পথে পূর্ব্ব- 
দিকে বাণ নিক্ষেপ করেন্ট। সুতরাং এক কালে যে বন্মা স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল, 

ইহ ফ্রবই। ইন্দ্রাদির ভারতাগমনসম্থদ্ধে বেদে এই মন্ত্রগুলি দৃষ্ট হয়। বথা-_ 

| যআনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যছুং | 

ইন্ত্রঃ সনো। যুবা সথ] ॥১1৪৫।৬ম 

দূরাৎ ইন্দ্র মনয়ন্ আ সুতেন। 

ইন্দ্রোঅবৃণীত বসিষ্ঠান্্ ২/৩৩1৭ম 

বশিষ্ঠের পুত্রগণ সুদূর ন্বর্ণহইতে ইন্দ্রকে ভারতে আনয়ন করেন। ইন্দ্র 

ঘশিষ্ঠসন্তানগগণকে বরণ করিলেন। তথাহি-_- 
সপ্ড আপে দেবীঃ সুরণ! অৃক্তা যাতিঃ সিদ্ধু মতর ইন্জ্র 1৮।১০৪1১*ম 

হে ইন্ফ্র! এই যে অতি শোভমান। অহিংসিতা সপ্ত সিন্ধু বা সপ্ত নদী আছে, 
তুমি ইহাদিগের সাহায্যে সিন্ধু পার হইয়াছিলে। 

এই সিন্ধু শব্দ সিদ্ধুন্ধ কিং বা ভারতের পশ্চিম্দিগ বস্তা অপর সমুদ্রের 
স্বববোধক, তাহ! চিন্তনীয়। যাহ! হউক এতদার। ইন্দ্র ষে তারতে আগমন 

করিয়াছিলেন, তাহ। প্রতিপত্র হয় । তথাহি-- 

ইবাবভী ধেনুমতী হি ভূতং, আয বসিনী মনুষে দশসা।। 
* ব্যস্ততা রোদসী বিষে এতে, দাধর্থ পৃথিবী মভিতে| মযুখৈঃ ॥৩৯৯।৭ম 

হে স্বর্খ ও ভারতবর্ষ ! ম্ষ্য্যদ্দিগকে দানের জন্য তোমর। অন্ুবতী, ধেনুষ্তী 

ও উত্তমশস্তশালিনী হইয়া আছ। হে বিষ্টো তোষারই প্রভাবে (মন্তুখৈ:) 
এই উতয় স্থানের এই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইক়্াছে। তথাহি__ 

অক্কণো: পৃথিবীং সন্গশে দিবে য:।৫1১৩।২ম 

ইঞ্জো দিবঃ প্রতিমা নং পৃথিব্যা বিশ্ব। বেদ 1৫1১১১১*ম 
৪৯ 



৩০৮৬ যামবের আদিজগ্মভূমি। 

ইন্জ' পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে স্বর্গের সভায় শ্বর্য।-সম্পন্ন করিয়াছিলেন 
তিনি ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবেই স্বর্গের তুলা বশিয়া জানিতেন। তথাহি-_. 

আ বে! বিবায় সচথায় দৈব্যঃ ইন্্রায় বিষুঃ স্থকৃতে সুকুন্ধরঃ | 
বেধা অজিন্বৎ ব্রিষধস্থ আর্্যং খাতস্য ভাগে যজমান মা তজৎ |৫।১৫৬।১ম 

স্বর্গের অতিশয়শোভনকন্্ী যে বিঞুট শোতনকন্্া ভ্রাতা ইন্ত্রের অন্ত 
তাহার সহিত ভারতে আগমন করেন এবং মেরুর শৃঙ্গত্রয়বাসী বেধাঃ বা সুর 

জোষ্ঠ ব্রঙ্গা ভারতের আধ্যগণকে দেবতাদিগের সমকক্ষতাবে যজ্তাগী করিক্সা 
প্রীত করেন। তথাহি-_ | 

ন তে বিষ্ঠো জায়মানো ন জাতে, দেব মহিয়ং পরনন্ত মাপ। 

উদস্যত। নাক সৃর্ঘং বৃহন্তং, দাবর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যা: 7২/৯৯।৭ম 
হে বিষো! যাহারা জদ্মিয়াছে ও জন্বিবেঃ তল্গধ্যে কেহই তোমার 

যহিমার অস্ত পায় নাই। তুমি নিক্জপ্রতাববলে ন্বর্গকে দর্শনীয় ও অত্যুচ্চ 
সমৃদ্ধিসম্পর্ন করিয়া, এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে ব্রন্মদেশে অবস্থিত 

হইয়াছ। (দাধর্থ ধারিতবান্ ইতি সায়ণঃ )। তথাহি-_কৃঞ্যজুঃ__ 
প্রাচ্যাং দিশি তমিজ্াসি রাজ1। ১৯২পৃ ॥৪ খ মহীশুর সং 

হে ইন্ত্র তুমি ভারতের পূর্বদিকের রাজা । তথাহি অমরসিংহঃ-_ 
ইন্দ্রো বহি পিতৃপতি নৈকধাতে। বরুণো মরুৎ। 

কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ববাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ ॥ 
ইন্দ্র ও অগ্রিপ্রভৃতি দেবগণ পৃৰ্বপ্রস্থতি দিকের অধিপতি ছিলেন । 
এই পূর্ব দ্িকৃই বর্তমান বশ্মা প্রস্ততি স্থান, ইন্দ্রের যুক্্যসথ| (কনিষ্ঠ ভ্রাতাও 

বটে) বিষু থাকব গমন করেন, সুতরাং ক্রর্থ। ও ইন্্রও যে তথায় গিয়াছিলেন 

ইহ1 জন্থনিত হয়। কেন নাইন্দ্র ও বিষণ, জোর্ঠ ভ্রাত। ব্রহ্মার আদেশ যতই 

সকল কার্ধা করিতেন । বন্মার অমরাবতীও বর্মার ইন্্রগমনের সংক্চনা 

করে। ফলত: স্বর্গভ্রষ্ট সকল দ্রেবতাই ভারতে আগন্ন কতিয়া ইতস্ততঃ 

বসবাস করেন। বারুপুরাণও তাহা সুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিক্াছেন। বা 

গন্ধব্বাপ্দরসো ক্ষ! গুস্বকাশ্চ সরাক্ষসাঃ। 

সর্বকুতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ বাছুষৈঃ। 

গ্লেকবাপিনঃ সন্বে দেব! ভুবি নিবাসিনঃ ২৮৩৮ উ খ 



র দেবগণের ভারতে গ্রতিত!। ৩৮৭ 

দ্বর্গবাসী গন্ধবর্ব। অপ্দরঃ, বক্ষ, রক্ষঃ, গুহক তৃত, পিশ।চ, নাগ, মনুষ্য ও 

দেবতারা! সকলেই এই ভূলোক তারতবর্ষে আসিঙ়! বাস করেন। তাই শান্ত 
কারগণ তারতবর্ষকেও স্বর্প বলিয়। লিখি! গিয়াছেন। বদাহ যৎস্ত- 

পুরাণয্-_ 
ভূ্েকে হথ ভূবলেণকঃ শ্বলেশেকোহখ মহজ'নঃ | 
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকা?: প্রকীর্ভিত18॥ 

ভূঃ (ভারতবর্ষ) ভুপঃ (নন্তরীক্ষ), শ্বঃ) নহঃ, জন (চীন), তপঃ ও লত্য, এই 

স।তটা দেবলোক। * 

কেননল। এই সপ্ত ভুবনে স্বর্ণের দেবতার) যাইয়। ক্রমে ক্রমে উপনিবিষ্ট 

ছইন়াছিলেন। এই গগঠ্ঠ স্বর্গের সেই মদ পার্বাণবাণী অন্ত ছয়টা জনপদে 
াইয়! কিঞিং বিকৃত হুইর। সপ্ডতাগে বিভক্ত হয়। উত্তঞ্চ-- 

অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ। ২৪ । ১৬৪। ১ম 

দূরে পারে বাণীং বর্ধরস্ত। ৮। ১১। তম 
একং গর্ডং দধিরে সপ্তবাণীঃ। ৬। ১। ৩ম 

ধযিগণ অক্ষরদ্বার। সপ্তবাণীকে ছন্দোবদ্ধ করেন। সুদুর দেশাস্তরে প্রচার 

স্বার। ভাষার ষংবদ্ধন করেন। কালে একই মূল সংস্কৃত তাষ! সাতটী প্রাদেশিক 

সস্ক 5 ভাষায় পাঁরণত্ত হয়। কেবল ইহাই নছে, বছ দ্বেবতার এই ভারতেই 

জন্মহেতু ভে! বা আদি স্বর্ম মঙ্গলিক্লা। ও এই ভারতবর্ধ অর্থাৎ দ্ভাবাপৃথিবী বা 
রোদসী শেষে_- 

দেবপুজে ( দেবাঃ পুজ্রাঃ যয়োস্তে ) 

বিশেষণের বিষয়ীভূত হয় । তাঁই খবির। বহু মস্ত্রেই বলিয়। পিয়াছেন বে-- 
যে ( দ্যাবাপৃথিবী ) দেবপুত্রে । ১। ১৫৯। ১ম 

ইন্ত্র অধারয়ো! রোদসী দেবপুত্রে। 
প্রত্বে মাতর1। ৭। ১৭॥ ২ম 

দেবী দেবন্ক রোবলী জনিত্রী 1৮1 ৯৭। এন 

রোদনী বা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ দেবগণের জন্মভূমি 

ইছার। জগতে সর্দাপেক্ষা প্রাচীনতম মাতৃন্থমি। দ্বেবজারা এই উদ্চয় স্থানেই 
লন্ধজন্পা। ওথাহি-অথর্বববেদ$-- 



৩৮৮ মানবের আদিজন্মতৃনি । 

ইন্্রজাতো যন্ুযোযু। 
একজন ইন্দ্র এই তারতবর্ধেই জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ন্বর্গ পুনরধিরুত 

হইলে বুঙ্গ! ও ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনরায় শ্বর্গে চলিয়া যান, 'ন্তাণ্ত দেবগণ 

তারতেই বাস করিতে থাকেন। তাই তাহার! শান্ত্রেব_ 
“ভূদেব, ভূম্থর ও যহীদেব” 

নামে পরিচিত। ভূ ও যহীশব পুর্বে একমান্। ভারতপর ছিঙ্প। কৃষ্ণ 
যচ্ও বলিতেছেন যে-_ 

মনু; প্রথিবাং যজ্িয় মৈচ্ছৎ | 

বৈবশ্বত মন্ত্র এই পৃথিবী ব!"ারভবর্ষে থাকিয়া যন্তনুষ্ঠান কবিতে ঈচ্ছ! 

করিয়াছিলেন। মহধি অগ্নিদেবও এই ভারতেই থাকিয়। যান। তাই সকলে 

তাহাকে “ভৃস্থানদেবতা” বলিয়া অবগত ছিলেন। এবং তিনি ভারন্তে থাকি- 

ফ্লাই ব্রহ্মার আদেশে ভারতছইতে খগবেদের মন্ত্র সমাহার করিয়। দেন। 

তথাছি-_ 

সবিত। যঙ্ত্রঃ পৃথিবীঘ্ অর [ৎ1*১। ১৪৯.। ১০ 
ব্রঙ্জার অন্যতম ভ্রাতা সবিতা আপনার যস্ত্রাদিসহ ভারতবর্ষেই সুখে 

অবস্থান করিয়৷ ছিলেন। 

এইরূপে দেবগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়। বহুকাল ক্ষেপণ করিলে, তাছার। 

“ভারতী প্রজা” বা “তারতজন” বলিগ্া খ্যাতি লাভ করেন! তাই বেদ বলিয়া 

গিয়াছেন যে-_ 

“ভাবুতং জনংগ | ১২। ৫৩। ৩ম, ভারতী ভারতীতিহ ৮19।৩ম 

ভারতবর্ষ তারতী প্রজা বা আধ্যগণদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গ্নেল। এই সময়েই 
সহস! পশ্চিম মহাসাগরগ$, তুরুক্ষ, পারস্য ও আফগানিস্থান স্থলে পরিণত 

হইয়া মন্তুযোন বাস যোগ্য হইয়াছিল। 



ত্রিংশাধ্যায়। 

দেবমছুষ্যের অন্তরীক্ষে গমন । 

ক্রণছোপারপ্রভৃতি মাননীর জান্বীণ অধ্যাপকগণ বা অধিকাংশ পাশ্চাত্য 
মনীধীই এই কথ! বঙ্পিন্ন। থাকেন ও বলিয়। আমিতেছেন যে, জগতের মধো 

পবেবিলোনিয়া” “মেষপটে মিয়া" ও “পণ্টাস” প্রভৃতি স্থানই প্রাচীনতম, এবং 

উচ্ভারাই মানবের আজন্ম ভূমি ।তাহারা আরশিয়ার মধ্যে বয়সে ও জ্ঞানে মাই- 
নয় (1017101) আশিক মাইনরকেও সেই প্রাচীনতমত্ধের অংশী করিতে প্রয়াস" 

বান্। কিন্তু যদি তাহার অগতের আদি গ্রন্থ বেদ অধ্যরন করিতেন,বা উহা। প1$ 

করিয়৷ উহার প্রক্ুতার্থ বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হুইলে তাহারা কখনই 

এইসকল ভিত্তিহীন কথার উত্বমন করিতেন না । তবে গো ও প্রথিবী গ্োবা- 

পাথবী) অর্থাৎ আদিন্বগ্গ মঙ্গলিয়া এবং ভারতবর্ষের পরই যে অন্তরীক্ষ বা 

তুরু্ষঃ পারস্য ও আফগানিস্থান প্রাচান-ণদ্বীতাক্, তাহাতে আর 
সন্দেহমান্রেই লাই। 

প্রশ্ন হইতে পারে গবে কেন যন্ভুর্বেদ প্রভৃতি প্রামাশাগ্রন্থসমূহ এরূপ নির্দেশ 

করিতেছেন ? 

দিবি বিষুবক্রংস্ত জাগতেন ছন্দস1, অন্তরিক্ষে বিষুদবক্রস্ত ত্রৈ্তেন 

ছনসা, পৃথিব্যাং বিষু্বণক্র-প্ত গায়জেণ ছন্দস1।২৫।২অ 

বিষু, জগতীচ্ছন্দে সাষগান করিতে করিতে সো (দিব নহে, কেন ন? তখন 

দিব জন্মে নাই) বা আদিন্বর্গের এক দেশ তিব্বতের দৃক্ষিণপশ্চিম কোণে 

বিশ্রাম গ্রহণ করেন.তৎ্পর বিঞ্ণ ত্রিষুভ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরী- 
ক্ষেত্র একদেশ অপোগন্থানের পুর্ব প্রান্তে দ্বিতীয় পাদ্বিক্ষেপ করেন; তত্পর 
গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গন কারতে করিতে পৃথিবী ব ভারতে আসিয়া তৃতীস্ক 

পাদবিক্ষেপ করেন। তথাহি কৃষ্ণবজ$-- 

প্রাচীনবংশং করোতি দ্েবমন্ধ্ষা। দিশে। ব্যভজন্ত ; প্রাচীং দেবাঃ, দক্ষিণা 

পিতরঃ, প্রতীচীৎ মন্জধা, উদীচীং রুদ্রাঃ | ৩৬০পৃ 



৩৯০ মানবের আদিজন্মভূমি। 

্ব্গত্রষ্ট দেবতা ও মনুষ্যগণ চারিদিকে যাইয়া! প্রাচীনবংশের পন্তন কেন 

€ যেমন ভারতের. আর্ধ্য বা হিন্দুবংশ )। তন্মধ্যে বহ্ধাদি দেবগণ পূর্বািকে 

বর্মায় ; পিতৃলোকবাসী বৈবন্বত মন্বাদি দক্ষিণে তারতবর্ষে এবং মাতা মন্ুর 

সস্তান দ্বিতীর বরুখ (0075795) প্রভৃতি পশ্চিষে অস্তরীক্ষে (পারস্তে) এবং 
রুদ্রগণ উত্তরে ঝিদিবে (সাইবেরিয়ার়) গমন করেন। 

কিন্ত য্জুর্ধেদের এই উভয় যন্ত্র ভূবলেক বা! অন্তরীক্ষ এবং ত্রিদিব ব 
মহ, তপঃ ও সত্যলোক স্থলে পরিণত এবং উহার! ভে! ও ভারতের লোক 

মকলঘারা উপনিবিষ্ট এবং অধুযধিত হইলে পর বিরাঁচত হয়। এই সকল 
মন্ত্রপ্রণেতৃগণ যদি জানিতেন যে-_-জগতে-_ 

গাবাপৃথিবী (দ্যা! ও পৃথিবী)-_ প্রাচীনতম, 

অন্তরীক্ষ-_বয়সে তৃতীয়, 

র দিব বাত্রিদিব_-বর়সে চতুর্থ, 

তাহা হইলে তাহারা এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। কলতঃ যদি 

তখনই শ্বর্গব্রক্ট বরুণাদি মন্ুযর1 পারস্তার্দিতে প্রবেশ করিতেন, তাহ! হইলে 

কেন খবিরা 

*ভাবাপুথিবী জোঠ্ে, াবাপৃথিবী দেবপুতরে” 
এরূপ কথ মুখেও আনয়ন করিবেন ? কেন ভুবলেণক বা! অত্রীক্ষ তরু 

পারক্কাদি) এ সকল বিশেধণহইতে বঞ্চিত হইবে ? কেন দেবগশের লীলা ভুমি 

দ্বিব প্রাচীন বলিয়! বিঘোধিত হইল না ? কগতঃ অন্তরীক্ষ ও দিব,ছো! ও তাক্ুত- 
বর্ষের বহুকাল পরে উৎপন্ন এবং বহুকাল পরে স্বর্গ ও ভারতের লোকদ্বার। 

অধযুধিত হইগ্াছিল। তবে বৃত্রান্থরঃবলাসুর এবং পণির! আধ্যনাষে সংস্চিত ও 

ভারতে চাতুবর্ণ্য প্রতিষ্ঠান্ন পর তারতহইতে পারস্ত ও তুরুষা্দিতে গমন 

কয়েন, আর বরুণবায়ু ও মহধি ছ্যতানপ্রভৃতি তৎপূর্বেই ভারতহইতে পারস্ঃ 

অপোগস্থান ও তুরুফ্ধে গঘন করিয়াছিলেন। কি প্রকান়ে ও কেল গমন 

করেন, তাহা! একে একে বিবৃত হইতেছে। 

মন্ুয্যান্ অন্রিক্ষ মগন্ য্ঞঃ | ৬৯ | ৬অ ব্জুঃ। 
হজ্স-পুরুষ বিষুঃ ( তারতহইতে ) মাত! অন্ধুর সন্তান বরুণগ্রভৃতি মনুষ্য 

খপকে অগ্তরীক্ষে লইয়া বাম। তথাহি-.. 



পবষনুষার অস্তরীঙ্গে গমন । ৩৯১ 

প্রভীচীং বন্ধুষ্যাঃ | ৩৬* পৃ 
ব্গুষ্যের৷ ভারতবর্যহইতে পশ্চিষে পারস্যার্দি স্থানে গমন করেন। তথাছি 

ভ্রিতে। বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে । ৪1 ৯৫। ৯ম 
তত্র সায়ণভাব্যষ্-_জিতঃ ত্রিযু স্থানেষু বর্তমান ইন্ত্রঃ বরুণং শত্রণাঁং নিবা- 

প্নকং এনং সোমং সমুদ্রে অস্তরিক্ষে বিভর্তি, শক্রবধার্থং ধারয়তি। যদ্বা ঝ্রিতঃ 

অিধু স্থানেযু ভ্রোাধবনীয়পৃতভৃদাখোষু কলশেধু স্থিত; সোম: শক্রণাং 
নিবারকং ইন্ত্রং ছ্যুলোকে বিভর্তি পোষয়তি। 

বলা বাহুল্য যে ইহ্থার মতন নিকুষ্ট ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। ফলত? 

যেক্রিতনাষক দেবতা যমকতৃকি জঙ্গলহইতে আনীত অঙ্বের মুখে লাগা 
লাগাইয়|! ঘেন, তিনিই মাতা মন্ুর সন্তান দ্বিপদ দ্বিহস্ত বরুণ দেবকে ভারত- 

বর্ষইইতে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষে লইয়! যাইয়! স্থাপন করেন। 

কোথায় ? গ্রীকদিগের 81285 পারশ্তের রাজা ছিলেন! উত্ত 018083 

ও আমাদিগের এই বরুণ একই ব্যক্তি, সুতরাং ত্রিত বরুণকে পারস্যে 

লইয়। যান---ইহছাই প্ররূত ধতিহা। তথাহি অথর্বেদঃ-__ 

বে! দেবে! বরুপোযশ্চ মানুষ: 1০৫ পৃ ১খগু। 

বে বরুণদেব কশ্যপাঙ্গক্গত্ব ও বিগ্যাবস্তানিবন্ধন দেবতাও বটেন, আবার 

খ্বাতা যন্গুর সন্ধান বলিয়ু। বন্ুষ্যও বটেন। পরন্ত-_-তিনি সোমরস ব ইন 
নহেন। তথাছি-.. 

| সমুস্তরে' বরুণাঁলয়ঃ 1 
সমুদ্র ব! অস্তরীক্ষ (পারসা ) বরুণের আলয়, পরুস্ত মহাসাগর নছে। 

কিন্ত কি পরিতাপের বিষয় পৌরাণিক প্রমাদান্ধ একালের পঙ্িতগণ বরুণকে 

সমুত্রঞলের কচ্পকুস্তীর ভাবিয়া তাহাকে জলাধিপতি বলিয়। ঠাহরিয়া 
লইয়াছেন 1! অবশ্ত অথর্ববেদ বলিয়াছেন যে. 

বরুণে। অপাষধিপতিঃ। ১১৯প১ঠমখ 

বরুণধ্দেব “অপাম্” অধিপতি । কিন্তু অপ. শবে যেমন তরল জল বুঝাইয়া 

থাকে, তন্রপ সমুদ্র প্রধান ভুবলেক বঝ অন্তরীক্ষকেও বুধাইত ( আপঃ-- 

অন্তরীক্ষং ১৯ পৃ নিঘণ্ট, )। দ্থুতরাং যীহার! প্ররুতার্থের অন্গসরণ করেন 

মাই, তাহার! কেন প্রমান্ধগ্রন্ত হইবেন না । তথাছি-- 



৯২ মানবের আদিজস্মতৃমি | 

সর্বং তত রাজা বরণে! বিচষ্টে। 

যদস্তরা রোদসী পরস্তাৎ।৬*৬ পৃ 
ভাবাপৃথ্থিবী বা স্বর্গ (মঙ্গলিয়া, তখন তিব্বত ও তাতার স্থলে পরি*ত 

হয় নাই) ও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম দিকে যে জনপদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ 

বিদ্যমানঃ রাজ বরুণ তৎসমুদ্ধায়ের অধিপতি ছিলেন। তথ1ছি-_ 
অপ্দ, তে রাজন্ বরুণ গৃহে হিরগয়ঃ। ৪৯৭২৭ 

ছে বরুণ রাজ! অন্তরীক্ষে তোমার যে গৃহ আছে উহা লৌহ্ময়। 
তথ।হ - | / 

বানু রাজ বরুণে। যান সোম! বিশ্বে দেবাঃ। 

মদস্তি তাঃ, আপোদেবা প্রিহ মামবস্ত ॥ &1৪৯;৭ম 

অন্তরীক্ষের যে মহান জনপদে রাজা বক্ণ, অত্রিনন্দন সোম (চন্ত্র) 

বিশ্বাপ্রতব বিশ্বেদেবগণ এবং মহর্ষি অগ্নিদ্দেব যাইয়া আনন্দিত হুইতেন, 

সেই অপ. দেবী (অস্থুরীক্ষ) আমাকে এখানে রক্ষা করুন। 

তথাহি-- 

নুদেবো অসি বরুণ যসা তে সপ্তসিন্ধবঃ। ১২1৫৮।৮ম 

হে বরুণদেব! তুমি দেবগণেব্র মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। সপ্ত সিন্ধু বা 

পঞ্চনদ প্রদেশ পর্ধ/স্ত তোমার অধিকারভুক্ত ছিল। তথাহি-__ এতরে 

ত্রাঙ্মণম্। 

বায়,মেব তাত্তরিক্ষলোকে আয়াতয়তি | ২৬১ পু 

নকলে মহর্ষি বায়ুদেবকেও ( তারত হুইতে ) অন্তরীক্ষ লোকে লইয়। বান? 

তথ ছি---অথর্ববেদঃ-_ 

বায়ুরস্তরিক্ষস্য অধিপতিঃ1৭৭৯ প১্মখ 

মহার্ধ বাছুদেবও অন্তরীক্ষের অধিপতি ছিলেন। ভতগ, বায়ু, বরুণ ও 

ইল্র সমসাময়িক, বাযুদ্েব ইন্দ্রের ভ্রাতা ত্ব্ঠার জামাতা। পক্ষান্তরে ত্বট| মনুষ্য 

বরুণের মাতৃধবস্রেয় বা বৈমাত্রেক ভ্রাতা, নু তরাং মনে হয়, বাবুদের অস্তরীক্ষের 

পূর্ব ভাগ অপোগস্থানের আধিপতা গ্রন্থ করেন। তথাহি--ছান্দোগ্যো- 
পনিষং-_. 

বাধু নস্তরিক্গাৎ বাছোর্বজ,ংবি। ৩০* পূ মহেশপাল সংস্ষ। 



দেবমনুষোর অস্থুরীক্ষে গমন ১৯ 

বর্গ! বেদমন্ত্রনমাহারের জন্য অন্তর্ীক্ষের নেত। বাযুদেবকে জাদেশ করেন। 

তাহাহইতে ঘন্ুব্বেদের মন্ত্র সকল সমাহ্ৃত হয়। তথাহি +- 

অধ ছ্যতানঃ পিত্রোঃ সচাসাইমন্তত গুহাং চাকু পৃশ্নেন | 

মাতু: পদে পরুমে অন্তি সৎ গোর কঃ; শোঠিষঃ প্রতস্য ভিহব। ॥ ১০11৪ 

তত্র সার়ণভাষ ম্--অধ অথ ছ্যতানে। দীপ্যমানঃ পিত্রোদর্ণাবাপৃথিব্যো: 

সচ। সহ মধ্যে ব্যাপ্তঃ সন্ পৃগ্নেঃ গোঃ সন্বন্ধি চার রমণীয়ং গুহাং উধসি 

নিগুঢ়ং পয়$, আস! শ্বকীয়েন আত্মেন অমন্ুত পানায় অবুধ্যত। উক্ত ষেবার্থং 
বিবুণোতি মাতৃঃ ক্ষীরাদি নিশ্মাজ্রা। গো: পরুমে পদে উত্কষ্টস্থানে উধোলক্ষণে 
আন্ত সৎ সমীপে বিস্তবানং ক্গীরং বৃষ ফলানাং বর্ষিতুঃ শোচিষে। দীগুন্ত 

প্রয়তম্ত আহ্ধনীয়াদিকূপেণ নলিম্মতস্্র বৈশ্বানবস্ত জিহবা পাতুং ইচ্ছতি 

ইতি শেবঃ । 

দরানন্ধভাষ্যম--অধ অথ ছ্যতানঃ প্রকাশমানও পিত্রোর্জনকয়োঃ: ষ্ঢ। 

স্ভোন আস! আস্তেন অনন্ত বিজানীত, শুহ্ং গুপ্ত চারু নুন্দরং পশ্রেঃ অস্ত- 

পিক্ষত্য মধ্যে মাতুর্মতৃৰৎ বর্তমানন্ত পদে প্রাপণীযে পরমে উতৎতষ্টে অন্তি সমীপে 

সং বর্তষঘানং গে! বৃ্ধো বর্ষকন্ত শেোচষঃ প্রকাশমানত প্রয়তশ্। প্রষদ্বং 

কুবতঃ, জিহ্ব। বাণী। 

রমেশচন্দ্রদন্তান্ুবাদ--অনন্তর পিতামাতান্বরূপ (দ্যাবাপুথিবী ) মধ্যে 

ব্যাপ্ত হইয়। দীপ্ডিমান্ (বেশ্বানর ) উধোদেশে নিগুঢ রক্ষণীয় (ছুগ্ধ) মুখের 
দ্বার! পান কারবার জন্ঠ প্রবোঁধিত করেন। অভাষ্টবধী দীপ্ত এবং প্রক্নত 

বৈশ্বানরেবর জিহ্বা মাত গাভার (উধঃ প্রদেশক্ধপ ) উংকষ্রহথানের সমীপে 
ধিদামান আছে। 

এই ভ]ষ/দ্বর ও বঙ্গান্থুবর্দ অতাব কমুণ্ষত। অবশ্য উহার! প্রত্যেক 

শৃর্েরই প্রতিশব্ধ বসাইতে চষ্ট1 পাইয়াছেন 1 1কন্ত উহাদিখের সে সকল কথা 

যোড়। দিয়া কি কোন জর্থানভূতি হইভে পারে? উহার! যে প্রতিশব্জ 

দিয়ছেন, তাহ।ও কি সব্বঞ ঠিক হহস্াছে? ফল্তঃ যান শিজে না বাঝয়াছেন 

ভিনি কি প্রকারে অন্যকে বুঝাইতে সমর্থ হইবেন ? ইতিহাস ও ভাষাতে 

অনতিজ্ঞতাই ইহার প্রপান কারণ। তৎপর “পশ্রি” শব্বের অথ যে “অন্তরীক্ষ” 

তাহা "ই মন্ত্রের ভাষ্যকার জানতেন না ! পুখিঃ অন্তরে কং -১.৬খ ৬ম) 
সি, 



৩৯৪ ধানবের আদিগলাভূমি। 

ঈয়ানন্দ পৃষ্রি শবের অর্থ অন্তয়ীক্ষ লিখিয়াও ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাববশতঃ 

উচ্থাকে গগন ভাবিয়া অর্থ লাগাইতে পারেন নাই। ছ্থ্যতান যে একজন খাষি 
(১২1৩।১৮১সু।১০ম) সেজ্ঞানও ইহাদের ছিল ন।। আর কেন ভুরু, পারস্ত 

ও আফগানিস্থানকে *পৃশ্রি” বলিত, তাহাও ইঠার। অবগত ছিলেন না । কলতঃ 

কর্ব,রবর্ণ গাতীর নাম *পৃষ্টি”, পক্ষান্তরে ত্রিঅন্তরীক্ষ বা ব্রিধন্ব ( ভুরুক্ষ, পারন্ত 
ও আফগানিম্বান) কচিৎ বরুমন়, কচিৎ জলময়, ক্ৃচিৎ স্থলময় ও অনুণ্যময় 

ছিল বলিয়া বৈদিক কবির! উচ্ধাকে "প্রি বলিয়। ছিলেন। বস্ততঃ এ গন্থি 

দুধের গাই নহে। কেন যে বৈশ্বানরকে এ রঙ্গঘুমিতে জবতান্বিত কর! 
হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার অতীত পদার্থ। ছ্যতান --[92:0% ভিন্্র অন্ত জড় 

পদ্দার্থ নছেন। এই মন্ত্রে তাহার ভারতহইতে অস্তরীক্ষে গমনের কথা বলা 

হইয়াছে । তিনিও স্র্গত্রষ্ট হইয়া বকাল ভারতে থাকিয়া তথে তুরুষে 

যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠ। করেন। 

প্রক্ক তার্থবাহিনী......ছ্থযতানে। ছ্যতানো নাষ কশ্চিৎ সামবেদজ খবিঃ, 

পিঝো: দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ্বর্গতারতবর্ধঘ়োঃ সচা সহ আস আসীৎ। পূর্বং স 
স্বর্গে আসীৎ পশ্চাৎ র্গত্রইঃ সন্ মাতরি পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে আগত্য তন্তে। 
অধ অথ অনস্তরং অস্তরাক্ষে, স্থলে পরিণতে সতি তৎ যদ বাসযোগ্যবতৰৎত, 

তদ! সছ্যতান: পৃশ্নে গে! াতুঃ অন্তরীক্ষন্ত পরমে পদে উৎকষ্ট স্থানে অস্তি 

(কপোলচলমেতৎ) অন্তে পশ্চিষ্প্রান্তভাগে তুরুক্দেশে ইতি যাব: (পণ্টাস বেবি- 

লোনির়ামেপটে মিয়া প্রভৃতিনগপ্রবলে ) সৎ বর্তমানং চারু রষণীয়ং গুস্ং 

গোপনীয়ং স্ুরক্ষিতং কিমপি বাসস্থানং অমন্থত অমনিই মেনে হদ্যতেেন 

ক্বীচকার (পছন্দ করেন) যলোনীতং চকার। অথ স হছ্যতানঃ শোচিষো 

দীপ: দীপ্তিকরহ্ তেজদ্বনুস্য ীরশ্য বুষে বর্ধিত্যা গো অাতুং প্রযতশ্ত ছৃগ্ধং 

পাতুং প্রর়তন্ক গ্রযত্বপরন্ত বৎসন্তঠ বংসানামিতি যাবৎ যধ্যে লিহ্বান্বরূপঃ 

প্রধান ইতি যাবৎ আসীৎ। স ছাতানস্ক সর্বাতাঃ প্রজাভ্যে! গুণবাহুল্যাৎ 

শ্রেষ্ঠো বব ইত্যার্থ:। 
ছ্যতান-নামক সানদবেদজ্ঞ খবি শ্বগত্রষ্ট হইয়া ভারতে আলিয়া 

বাস করেন। ন্ৃতরাং তিন পিতা স্বর্গ ও যাতা৷ পৃথিবীর সহিত পরিচিত । 

পিত: স্কো ও মাত! পৃথিবীর সেই ছাতান গোমাত। পুরি অর্থাৎ অস্তরীক্ষেয পশ্চিম 



দেবমনুষোর অন্তরীক্ষে গন । ৩৯৫ 

প্রাস্তে একটা রমনীঘ় সুরক্ষিত স্থান পছন্দ করিয়া ভারতহইতে তথায় বাইয়া 

গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্থানে যত লোক ছিলেন, তন্মধে] ছাতাঁন উক্ত গো- 
হাতার হুগ্ধপায়ী বংসর্দিগের জিহ্বান্বরূপ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সকল প্রজার 
মধ্যে প্রধান ছিলেন। তথাহি রূদ্রাঃ পৃথিবীঞ্চ সচন্তে একাদশাসো 

অপ্লাষদঃ | ২৫ কৃফযভুঃ | 

দৈত্যদানবগণনিপীড়িত রুদ্রগণ ভারতে প্রবেশ করেন ও তারতছইতে বরুণ, 

বায়ু ও ছাতান প্রভৃতি একাদশঞজন দেবতা অন্তরীক্ষে গমন করিয়! উপনিবিষ্ট 

হইয়াছিলেন। তথাহি অথর্ববেদ £-_ 

যেন: পিতুঃ পিতরো ষে পিতামহ 

ঘেআবিাবশ্তরুর অন্তরিক্ষং। 

যে আক্ষিয়ন্তি পুধিবী মুত স্ঘাং 

তেভ্যঃ পিতৃভো। নমস। বিধেম ॥ ১১৯ প্ ৪র্ঘ খণ্ড। 

একজন ভারতীয় খধষি বলিতেছেন যে আমাদিগের যে সকল 
পিত।, পিতামহ ও প্রপিতামহ্প্রভৃতি ভারতহইতে অন্তরীক্ষে গমন 

করিয়াছেন, যাহার! ভারতবর্যহইতে পুনরায় শ্বর্গে গিয়াছেন ও ধাহার! এখন ও 

ভারতবর্ষে বা করিতেছেন, আমরা তাহার্দিগকে অবনতমন্তকে নমস্কার 

করিতেছি । তথাহি খগ্বেদঃ_ 

তে নব্যং নবাং তন্ত মাতম্ধতে দিবি সমুদ্রে । ৪1১৫৯।১ম 

সেই দেবপুত্র দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ আদি স্বর্গ দ্যো ও তারুতবর্ষঃ দিব, 

(মহ:, তপ:, সতা) ও অস্তরীক্ষে নৃতন নূতন তন্ত বা প্রজা সকল প্রেরণ 

করিরাছিলেন। উক্তঞ্চ__ 

যে দ্বেবাসে দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ 

অগ্ণ,ক্ষিতে। মহিন একাদশ স্থ।১১।১৩৯।১ম 

মহুর্ধি অগ্নিদ্ব হ্বর্গহইতে তেত্রিশ জন প্রধান দেবতাকে ভারতে আনয়ন 

করেন। তন্মধ্যে একাদশ জন,দিব ব! ছালোকে সোইবেরিয়! বাআছি হ্বর্গ দ্যোতে 

কেননা! অনেক খাবে দে ও দিব শব্দের প্রয়োগে নিরস্কুশ ছিলেন ) একাদশ 

জন আপন মহিমায় অন্তরীক্ষে বান ও এনারজন তারতবর্ধেই থাকেন। 

তথাহি-_ 



€ে পা € মানবে আপজস্মভান. 

দেবি জলাঃ সব্বনহ চক্রে উচ্চা 

পৃথিব্যা মনা; অধি অঙ্গরিক্ষে 081881২৭ 

হে সোম ও হে পুষন্ ! তোমাদঘিগের মধ্যে মি পুবা ভালোকে উচ্চ 
সমন করিয়া, 'আাব সোষ বা 5ন্ পৃথিব্যপরনাষা। অন্তরীক্ষে সদন নিম্মাণ 

করিয়াছেন। তথাহি-_ 

বৈশ্বীনরং অপ অযদং €1৩1৩ম । 

বৈশ্বানত্র দেবও সপ বা অন্তুপ্ীক্ষে সদ বা গৃহ নির্বাণ করেন । তথাি_ 

নশ্বে দেবা ষে অন্তরীক্ষে যে উপ দাবি স্ভ1১৩1৫২।৬ম 

বিশ্বেদেবগণেব মধ্যে ধারা ভাবতবষে আসিয়াছিলেন,ঠোহারা কেহ কেহ স্বো 

ব1 স্র্গে চলিয়া গেলেন? কেহ কেহু অস্তুবীক্ষে যাইয়। গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন? 

জন্পৃহি বায়পুরাণ্য_ 

কুনো লাতবিশ্বানে। রুদ্রদেলা শুথান্িনী । 

আঅ:নকেতান্তবিক্ষান্ছে ভুবলোকা দিবৌকস: 15৯ 

আদিভা পভবে। বিশ্বে সাধ্যান্চ পিতরুস্থথা | 

খাবয়ে। হঙ্জিরসশ্টৈব ভুবলে ক" সনাশ্রিভাঃ 0৬০) ৩৯, খ 

মরুন্গণ, ষহর্ধি বায়ুদেব, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারুদ্ধয়, আদিত্যগণ, খভুশণ, 

বিশ্বদেবগণ ও সাধাদেবগণ এবং পিভলোকবাসী দেবগণেব অনকে 

৪ আজনে।গণ নিকেতনশন্য হইয়। ভূবলেশক বা অশ্বীক্ষে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। 

এখানেও সকলে ইহা মনে করিবেন না যে এই সকল দেবভার। স্বর্ণ 

ব1গুহহীন হইরাই অগ্তরাঞক্জে প্রপেশ করেন । কেননা তখন অন্থরীক্ষ মহালাগর 

গে শধিত ছিল । ইঠবু!ও অর্গহইতে ভারত আসিস বহুকাল ভারতে বস- 

বাসের পর ভবে অন্তরীক্ষে গমন করেন । হবে তৎকালের আফগ।নিস্তান (খা! 

অভ্ভরীক্ষের এক দেশ) বেলুর টাগ পর্যানস্ত প্রসারিত ছিল। সুতর|: এই 

সকল দেনতান্রা বর্মান ভুকক্কাদ্দিতে প্রাবশ করিয়াছিলেন কিংবা! তাহারা 

সম্ভবত সম্য়কন্দ;) বাহিলিক "৪ তৃথার প্রভৃতি স্থানে গমন করিল? 

গ্াঁকিবেদ। 

ক্ররতপন্ ও নর্গহইতে (ন্বর্গলষ্ট দেবচার। কেহ ভারতহইতে স্বর্গে 
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ধ ইয়া পুনরায় তথ হইতে অন্তুরীক্ষে আগমন করেন। অঙ্গিরোগণ তাহার 

প্রমাণ । সাষবেদ ৫৩ পু জীবানন্দ দ্ধ) বরুণ, বাঘু, ত্রিত ও অঙ্গীরঃ প্রভৃতি 

অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন। 

এই বরুণ ও বায়ুগ্রভূতি অন্তরীক্ষের প্রথম ওঁপনিবেশ্িক। ইহার পর 
ভারতে আর্বাগণের মধ্যে তীঘণ আত্মকলহ উপান্থত হইলে, বৃত্রৎ বল ও পণি 

প্রভৃতি অন্থরগণ ভারতবর্ষহইতে পারগ ও তুরুঞ্ধে গমন করেন। ইহার! 

তান্তবাঞ্ষের দ্বিতীর গুপনিবেশিক। তৎপর হেন্দুনামধারী আন একদল 
অন্থরীহত--মামাসম্ান তৃতীয়বার অগ্তরীক্ষে প্রবেশ বরেন। আমরা ইহার 

পঠুহ দেবগণের মাধ্যনাঁদ গ্রহণের কথা বলিগ্না অসুরগণের অন্তরীক্ষ প্রবেশের 
কপ! লিব 

একত্রিংশাধ্যায়। 

দেবগণের আধ্যনানগ্রহণ। 

কি পাশ্চান্তা মনীধিগণ, কি এ দেশের যুবকবৃন্দ, সকলেরই ধারণা, বিশ্বাপ 

এবং স্থির সিঙ্গাস্ত ইহাই যে আর্য গণই দেশান্তবহইতে ভারতে আগমন করেন। 

কিন্ত তাচা নহে। “ইন আধ্যগণকে সন্তসন্ধুতে প্রেরণ করেন।” ইহা 

যে সকল মন্ত্রে বিগ্ভমন, সেই সকল মন্্ব তারতাগত দেবগণের আর্যানান গ্রহণের 

পরে প্রণীত । ফলতঃ ভারতের উত্তরের কোনও জনপদের নামই আধ্যঘটিত 

নতে। পেঁবতাখাই গারঠে আগমন কারয়া আদিম নবাপীরিগের উপর 

প্রভুত্ববিস্তারপূর্তবক 'আধ্যনামে সমলন্কত হয়েন। পাণিনি বলিতেছেন যে-- 
অর্ধ: স্বামিবৈশ্বয়ো:। 

অর্ধ্য শব্ের অর্থ স্বামী বা বৈশ্ঠ অর্থাৎ প্রভু ও কৃষক! এই অধ্য শবের 

উত্তরে স্বার্থে প্রতায় করিয়া'আধা'শব্দ বু!ৎ্পাধিত | আগন্তক দেবগণ আপন 

দগকে আধ্যমাষে সমলগ্কৃত করিয়! এ দেশের আদিম অধিবাসী দিগকে 



৩৯৮ মানবের আদিঞ্ন্মকূমি। 

“শু” নাষে অতিহিত করেন । কেনন। উঠাদিগের অবস্থা অতি শোচনীক্ক 
ছিল। তাই অথর্ব যেদে-_ 

উত আধ্য উত শুর: 

এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্থ কালে ব্রাহ্মণের! আর্য শষের এইয়প' 
পরিভাষা! রচন1 করিয়াছেল-- 

কর্তব্য মাচবন্ কালে অকর্তব্যং অনাচরন্। 

তিষ্ঠতি প্রকুতাচারে যঃ স আর্য ইতি স্বতঃ। 
বাহার কেবল কর্তবাকর্্ করেন, অকর্তবা কম্থ করেন না, ও প্রকূত 

সদাচারণ করিয়া থাকেন,তাহাদিগের নামই”আর্ধা” | কিন্তু ইহ! অতুযুরত যুগের 

কথা। পরস্ত যখন সমাগত দেবতার ভাবতে বদ্ধমূল হয়েন, তখন তাহার! 

স্বার্থের জন্য বর্তবা ও অকর্ববোর বিচার করিতেন না। তাহ! হইলে তাহার! 

কি পরের বাক্ষত্ব, ভুমি ও ধনসম্পং বলপুর্ধক গ্রহণ করিতে পারিতেন ? 

কেবল তাহাই নহে তাহারা 'আর্যানাম লইয়া অনার্য্য শুক্রগণের প্রতি এত 

অন্তাচার ও অবিচার করিতে ছিলেন যে- একজন সহদয় ভারতীয় খবি 

ক্ষ ছইয়! এই মন্ত্রটী প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়েন। 
প্রিয়ং মা কণু দেবেরু প্রিয়ং বাজন্থ মা! কৃণু। 

প্রিয়ং সব্বন্য পশ্যত উতত শড্রে উতভার্ধোে ॥ 
৫৪০ পঃ ধর্থখণ্ড অথর্ববেদ । 

হে আর্ধতজতগণ ! তোমরা কেবল দেবতা ও রাজগণের প্রতি প্রিয় 

ব্যবহার ও অনাধ্যদিগের প্রতি অপ্রয় বাবহার করিও না । কি আর্য, কি 

খুত্র, সকলকেই সমান চক্ষে দেখ। 

পাঠক দেখ, এখানে বৈদ্দিক খবি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 'বৈশ্যাদি কোনও 

জাতিক নির্দেশ করেন নাই। কেননা এ সময়ে ভারতে চাতুর্কার্ণয প্রতিষ্ঠা 

হইয়া ছিল না। কেবল আগন্তকের] “দেব বা “দেবত?ঃ রাজারা রাজ ও 

আদিমবাসীর1 “শৃদ্র” বলিয়া সংস্থচিত হইতেন ৷ ফলত: যদি এদেশে আধ্যেরা 

আগমন করিতেন-_তাহ। হইলে বিবেকশীল খবিগণ দ্যাবাপৃথিবীকে_- 

“আধ্যপুতে" 

নল! বলি! কেন “দেবপুত্রে” বিশেষণেন্ন বিষরীভূত করিবেন ? ফলম্ক: 
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দেবতারাই ভারতে আসিয়। অনার্ধযগণের (প্রকৃতপক্ষে পৃতচেতীঃ নিল্পরাধ 
আদিমবাসীদিগের ) উপর অন্তায় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তধে আপনাদিগকে 

প্রভূ (1,01৫) বা আর্ধয নামে সংস্চচিত করেন। এবং আধ্য ও অনার্যের 

ভেদ প্রদর্শনের জন্তই তাহারা উপবীত গ্রহণ করিযাছিলেন। উহা! অর্থাৎ 
এই উপবীত গ্রাহাদিগের আর্ধ্যত্বের অববোধক ছিল। যথা-- 

পদ্ন্থঞ্রং কতে জ্েয়ং ত্রেতাগাং কনকন্ত চ। 

বাপরে তাত্রন্থত্রঞ্চ কলে! কার্পাসসন্ভবঃ ॥ 
লতাবুগে পত্রজ-_ত্রেতান্ধ ্বর্ণস্ব্রজ__দ্বাপরে তাত্রহুত্রজ এবং কলিতে কার্পাস 

সআবিনিম্ছিত উপবীত গ্রহণ কর! হইত। 

কিন্তু ইহ! নিতান্তই হাতগড়া বচন। কেনন। শ্বয়ং যন্থুই ত সত্যযুগে ব 

অন্ততঃ ত্রেতার শেষে এইরূপ বিধান কারয়াছেন 1 

কার্পাস মুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্োর্ধাবৃতং ব্রিবুৎ। 
শণশ্ব্রময়ং রাজ্ঞো! বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ ৪৪1২ জঃ। 

বান্ধণেন্স কার্পাল হৃত্রজঃ ক্ষত্রিয়ের শণসুত্রজ এবং বৈশ্যেক্ উপবীত মেষলোমজজ 

হইবে। 

সুতরাং উক্ত বচন শান্ত্রবিকুদ্ধ । ফলতঃ সেই বৈদিক যুগে যখন এদেশে 
চাতুর্ধবপ্য প্রবন্তিত হয় নাই, যখন আর্ধ্ের! আপনাদ্িগকে অনার্্যগণহইতে 
পৃথক করিবার জন্ত উপবীতের ব্যবহার আরম্ভ করেন, থুপসম্ভব তখনই 
ধনীর! স্বর্ণ সুত্রজ, মধ্যবিত্তের! তাত্রশ্ত্রজ এবং দরিদ্রের স্থলপন্ের ছালের 
স্থক্জরনিশ্থিত পৈত। ব্যবহার করিতেন । কিন্তু তন্মধোও দেবতা,পিতৃলোক বাসী ও 

মন্গুয্যদিগের উপবীত ব্যবহারের প্রকারভেদ ছিল । উত্তঞ্ণ কৃষ্ণযস্ুষি__ 

নিবীতং * মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিত্ণাং। 

উপবীতং দেখানাং উপসব্যতে দেবলক্ষণ মেতৎ 1১৪৪ পৃঃ। 

অর্থাৎ মাত। মনুর সস্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি নিবীত,পিতৃলোকযাসী (যেখানে 

বিরাটের জন্ম হয়) বৈবন্বত মন্বাদি প্রাচীনাবীত, ব্রহ্ষা এবং বিষুঃ 
প্রভৃতি দেবগণ ও ভারতীয় ভূদ্দেবের! উপবীত ধারণ ক রতেন। মনুও 

তদীয় সংহিতায় উপবীতের এই প্রকার ভেদের কথ। বলিয়াছেন। 

এখানেও কষ্ধযজ্জুঃ আধ্ানাম গ্রহণ না! কারা দেবমন্ুযয ও পিতৃনাগ 
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গ্রহণ করেন। ফলত: ভারতাগত দেবতার! তারতে বদ্ধমূল হইবার বহুকাল 

পরে এই আধ্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাই বৃত্রান্থুর আধ্যনামে পরিচিত 

স্হয়েন। পক্ষান্তরে /বায়ু ও বরুণাদদি আধ্যনাম! ছিলেন | তাহারা অন্তরীক্ষে 

গমন করিলে পর ভারতস্থিত তবতার] এই আধ্যনাম গ্রহণ করেন। 

অতএব এদেশে ন্বর্গহইতে দেবতারা আগমন কক্িয়াছিলেন, পরন্ত 

আর্য্যগণ নহে। তবে আর্ষে)র] ভূতপুব্ব দেবত। এবং পৃথিবীর সমগ্র আধা- 
সন্থানগণ ভূতপুর্বব দেববংশপ্রভব বটেন। এমনকি এদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

সৎ শুদ্রগণ এবং অন্ুলোমজগণ সকলে ও প্রাতি ঘোমজগণের মধ্যে স্থত, 

মাগধ ও বৈদেহকগন সকলেই (সই দেবসত্বান। 

অন্যে পরে ক! কথা? বঙ্দেশে যে নাশোপাযাধক ও*'বার:+৮০গ।আায় কারস্থগণ 

আছেন, তাহারাও সপাখ্য দেবতা বটেন। ঘোবগণের পিতা ব্রাঙ্গণ ও মাতা 

বৈদ্যকন্ঠ।, কিন্ত মিত্র, বস্থু ও গুহগণ অদ্দাতিনন্দন ত্র, ধবারদ অষ্টবস্ত 

এবং অগ্নিভূ কার্তিকের অনস্তরবংশ্য। ইহা মনে করিতেও আমার প্রবৃত্তি 

হর়। রুদ, ইন্দ্র, আদিত্য, সাধ্য, বিষণ ও ব্রঙ্গোপাধিক কামস্থগণও ভূঁতপৃব্ব 

দেবসন্তান। “শাকসেনা” কায়স্থগণ। বিশুদ্ধ সুধাবংশীয় ভাত্য ক্ষতিয়, 

দশ, নন্দী, দেব, ধর, কর, ধন্বস্তরিপ্রভৃতি গোত্রায় সেন ও চন্ত্রপ্রভৃতি উপাধি- 

ধারা কার়স্থের অনেকেই ভূতপুব্ব বৈস্তসম্তংন এবং সিংহ'বখলপ।ল ও প[লিতের! 

ভূতপূর্বব মাহিষ্য (কেবন্ত নহে) স্ুভর[ং দেবসন্তান। কিন্ত অহে। কি দুর্ভাগ্য 

ভারতায় ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও শদ্র ভিন্ন ভদ্র মনে করেন না! !। যাহা হউক 

দেবতার এদেশে বদ্ধমূল হইয়া কি গুকারে আরদননিখাসা ( যাহার! 

আম্[দিগের বহুপুর্ষেব পিতৃভূমিহইতে ভাবুতে অ]নিয়। জঙ্গল কাটিরা গৃহা|দ 
নিশ্খাণ করিয়াছিশেন) দিগের গ্রাসাচ্ছাদন কাড়য়া, প্রভু বা আর্য 

হইয়াছিলেন, তাহা বলিব খগখেদের একআ বিবৃত আছে যে-_ 

তমিৎ চ্যোন্ৈ রাখযন্তি তং কৃতেতিঃ 

চর্ষণয় এষ ইন্্রোবরিবন্ুৎ ॥ ৬1১৬1 ৮ম | 

* যাহা মালাগ ন্যা গলায় লশ্বিত হয়, উঠ] শিশীত ও যাতা দক্ষিণ কক্ষের পরে 

ত পামকাক্ষর নিয় দিয়া বিলম্বিত, উহ প্রাগানাবীত এব বাহ] ৰঠ্মাশি গাথায় বং খাও 

ন্ ন্ এ গজ পন 

5 5, ৮৮াদ লা উপবিত। 
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ভদ্র সারণভাষাম-তমিৎ তমেব ইন্ত্রং চ্যৌত্ৈ: বলকরৈ: ভোটত্রঃ আর্যযত্তি আধ্যং 

অতিজ্ঞং ঈশ্বরং কুর্বন্থ। চর্যণয়ে! মনুষ্যাঃ কতেভিঃ কুতৈঃ কর্খভিশ্চ আর্তি 

এয এবংগুণক ইন্ছে। বরিবস্তূং বনন্ত কর্তা রতি স্তোতণ!ং। 

দতজানুবাদ- সেই উন্দ্রকেহ খলকর স্তোত্রদার! ঈশ্বর কর! হয়। মনুষ,গণ 

কম্মুনার! ভাহাকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্র ধনেব কর্তা হন। 
বেশ জানা গেল ষে ভারতের চর্ষণি বা কৃষক্গণ (দেবতারা) উন্ত্বের চো 

ও কাধাগুণে ্াবাকে আদ্যোপাধিতে লমলঙ্কৃত করেন। চেোত শবের 

প্র্হার্থ কি, তাহা কেস অবগভ নহেন। নিঘন্ট, ওঘঙ্ক এই সকল স্থলে 
তাবে বোধ হয় “চেটত্ব" শকের মে ৩7 

"সসুগিমং” বলিয়া রেহাই লইয়াছেন ! বললঃ 

অর্থ (চুযুৎ1ক্ষবণ ব' চাত হুওয়।? ) বলবীর্যা বা বল, বহ' থাকিলে লোকের 

ধ 

শরণ ঠয়ন। | 

প্রকতার্থ--এই ইন্দ্র ধনবান্, ভিনি বলবীর্ষশ্বালা ও কশ্মঠ, এইজগ্ঠ গ্রজা- 
এপ উহাকে “আর্ক বা “ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু 0৭71 বালিকা সংস্গচিত 

হরেন ' তথাহ-- 

বন শ্বেত বিচক্ষণ তিজে উসী সুধা । 

[জক্র স্রবাণি পপ্রতুঃ বগুপন্ত পরব সদ" ) 

স সপ্ত।ন! নিবজ।াত নক] মন্থকে সম 1 ৯1৮১1৮ম 

ঘে ব্হণের শ্বেহবর্ণ বিচক্ষণ জাম্পীরগণ, [জ্ভুমি ভারভবর্ষে বঙ্ধনূল হইয়াছেন, 

সেচ প্রইতপ্রলাপ বরুণ বাসগ্ান দু ভাত্তক। তিন সপ্তসন্ধর অধিপতি । 

শথাহ-- 

অহং ভূমি মদদাধ আর্র্যায় অহ বৃষ্টি দাশুষে দভ ঢায । 

অহম অপে(মঅনরং বাবপ।ত ২৭ এম পবানো অন কেত মান ২ম? 

আম €দ্ছু,। আন্যতে আন্তধ নান কাখর[হ, আম দাতা মনুষ্যাদ্গকে অর্থ 

মখ কাবুর্ছি পবা কাবসুমান দেখভানু। আনার পুদন্ত বাসশ্ান। কত 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভথহ-- 

দচ্ছান্ শিমান্ ৮ পুত, 5 এবৈ হ ও: পুথিবা 5 শ্ববা ।নবহীতি। 
সত ক্ষেএং নাখাতিঃ শ্বিত্রোজিঃ সনহ গনাং সনদ শঃ সুজি 1১51১*1-্থয 

পনৃ।ব পুকহু” ইন্ছ সুতীষ্ক জান পতাবদানা স্ারুদের এ ধিমানব হা শিং 

€ ১ 
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পম্যদিগতেক বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের ক্ষেত্রমকল আপনার শ্বেভবর্ণ বন্ধুগণ ও 

শ্রাত। হুধাকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, অবরুন্ধ পানীয় জলও মুক্ত হুইয়াছিল। 

তথাহি-_ 

ইন্্ঃ সমতল ষজমান মাধাং প্রাবৎ আজিষু মনবে শাসৎ অব্রতান্ 

ত্বচং কৃষ্ঞ॥ মরদ্ধায়ৎ 1৮:১৩০।১ম 

ই্জর সংগ্রামে আধ্য মন্থুকে রক্ষা করিলেন এবং যজ্ঞঙীন আ'চারত্রষ্ট কৃষ্ণত্বকৃ- 

দ্রিগকে হিংস! বা বধ করিয়া শাসন করিলেন। তথাহি-__ 

স বৃত্রহা ইন্দ্র; কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরে দাসী ট্রয় বি। 

জনয়ৎ মনণে স্বানপশ্চ সপ্রা শসং যজনানস্য তৃতোত্ ॥৭1২০|২ম 

সেই বৃত্রহস্তা শম্বরপুরবিদারা ইন্দ্র কুষ্কবর্ণ দস্তা সেনাগ্নণকে বিনষ্ট ও দুরী- 
ভূত করিলেন । মনকে ভারতবর্ষ জয় করিয়] দিলেন এবং মগ্ধুর জন্য কুদ্ধ পানীস্ 

জল মুক্ত হইল। তিনি যঙ্গমানদিগের যদ করিবার ইচ্ছা পুর্ণ করিলেন। 

তথাহি £-- 

সত শ্রুত ইন্ড্রো নাম দেবং, উদ্দোভুবৎ মন্তষে দদ্যতমঃ | 
অনপ্প্রিয় মর্শপানন্য সাবান শিরোভরৎ দাসন্ত স্বধাবান্ ॥৬ এ 

সেই বিশ্রুতনামা শ্বধাবান শক্র-সংহারমুদক্ষ (দস্মতমষঃ ) ইন্দ্র যেন 

(প্রিয়তম মন্ুলু জন্ত উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ধৈর্যাশালা ইন্দ্র অর্শপান 

নামক দাসের মস্তক যেন অবনত কপয়াছিলেন 1! তথাচি 2 

ত্বং পিগ্রুং মৃগয়ং শুশ্তবাংসং খ্জিখ্বনে বেদার্থনার বঙ্গাঃ 

পথ্চাশৎ কৃষ্ণা নিব্পঃ সহশ্রা অতকং কন পুরো জাবমা বিদদ।১৩।১৬।৪ম 

হে ইন্দ্র! তুমি বিদথিনের পুত্র খাজশ্বানের জন্য পিগ্র, ম্বগর ও শুশ্বা' 

নাম দলপতিছ্বিগকে ও পর্গাখশ সহত্র কঙ্ঃত্ক্ মনুয্যকে শিহত করিয়া । 

এবং ছূর্দাস্ত অৎকনামক কুষ্যে।নকে যেশ জগাজারণ পুরার গ্ভায় বদীর্ণ 

করিয়াছিলে। 

হা দন্থান্ প্র আধর্ঃং পণ মাবং1৯15৪1৩ম 

৮ পাতি 22 ৬ ০৮ আছর 2টীতে ১১155সন হার বাপখানত ১৮১৯, ১ম মগ্থের 

বু স তং ই ॥85 হাশর হা চান স্ঞ হান ৫ সখ মল ৬০] ৮ দি হাল জাঙেল 

গার জগ বিন পাকি ত গগন নাত, আমি পাঠ পু কাঠ গা গিলান প।। 



দেবগণেব গাষানামগ্রহন | সি 

সেই মহান ইন্দ্র দন্থাদিগকে ণধ করিয়া আর্ধজাতিকে বঙ্ষা 
করিলে । তথাহি-- 

ইন্ছ্বো বিশ্বস্ত দমিত! বিতাঁষণো, যথা বশং নঘতি দাসযার্যাঃ 1৬1৩৪।৫ম 
এইর্পে বিশ্বের দদনকত্তা ভনঙ্গর ইন, দাস জাতিকে আবাগণের বশীতৃত, 

করিলেন 

কিন্তু ভারতীয় আহাগণ ভাততর নিবীহ ও নিরপরাধ আদিমনিবাসী- 
'ঘগের প্রত যে পবন 198 হাচার কারি! ০ মুখের 

(স কাড়িরা পি ইত, ভা ্রগবম্ ভাহার প্রতিফল ও প্রতিদ।ন দিতে বিশ্বৃত 

হয়েন নাই । আজশ্চর্ঘ। এই মেদ মনের পর্মাথতঃ নিজেরাই দন্াবৃপ্তি করিয়া! 

ছুর্বলের সর্ববন্থ হরণ কণণেন, ভাঠাবাই হইলেন সদাচাপী আবব্য অর্থাৎ পুর্ণ 

সভ্য, আর যাহাবা অগ্ভাচাৰ সম্থ কাধতে না পাধিয়া মাঝে মাঝে আর্যা- 

দিগের গরু ও বাছুর চুরি করিতেন, তাহাদের নাষ হইল “দন্যুপ্বা “দাস” । 

এই দাস ও দশা উত্তর শব্দের অথ ই “ডাকাত” । কিন্তু সেই নিরীহ 

শোকের! যখন নাচারে পড়িয়। প্রবল মাধাগণেরু অধীনত! পাশে বধ হইঙগেন 

তখন সেই “দাস” শব্ধ ভ্তার্থের জববোধক হ₹ইরা গেল। বৈগ্যবংশাবতংস 

ক্রযদীশ্বর শত রচন! করিলেন । যে -_- 

দ্রসো ভূতো দাস: 

ত্র বৈগ্ঠগারচন্দ্ররকুতটাকা। _তস্ু দন উতৎ্ক্ষেপণে ইত্তাম্মাহ দসধাতে। 

ভঁত্যে বাচো পট. তবতি 
দস্ ধাঠু ণটস্দাস। 'সর্থ ভূতা। কিন্ছ দাস শংদের দৃখ্য অর্থ ছল দু 

বা ডাকাত, পরন্ত ভৃত্য নহে। 



দ্বত্রিংশাধ্যায় । 

দশণের স্বকে অতিগয়ুন । 

* 1 ১৮৮728611611151251)), 

আ্ান্থক বেবঠ ও অন্তর ভারত বদ্ধমণ হহুলে এবং বায়ু, বরণগ্ঠাভাস 

পভ দেবমন্রষ্যলণ অনেত্ ভার তহহতে অন্তরাক্তে 

( পারত ও তুকফা দিতে ) যাইয়া উপনিবেশহগনপুক্রক গুহপ্রতিষ্ঠা করিলে 

মগহ্র্ ব্রহ্ধ।দি দাছেশ পুনপায় বর্শহাধকারিজন্ত বছঈপরিকর হইলেন । উক্তঞ্চ-_ 

শ্র ভূর্ভয়ে। যথ! পরা গ্াঃ মদিরসো যুঃ। ৫৩ পৃঃ সামবেদ। 
১৭ ৪ ৬৭ বত । ৮৫পৃইঃ ৪থ খণ্ড অথব্ববেদ | 

যেষন কষ্ণতগ দিগের হপ্তহইহে ভূ বা ভারুতবধ আধকৃই হইল,অমনি আঙ্গর: 

প্রভৃতি দেখগণ অন্তবাক্ষ বা মাকগানিগ্কানে [ভহর দিয়। (পথ দেবধান 

পথেন ) আদি স্বর্ণ হলাবৃত বর্ষে (গ্যাং ) চলিয়া গেলেন € প্রবধুঃ )। 

প্র ৭ এষ? অন্স:ত লোকাজ চ্যবতে ঘ:, সুপর্গায় হি কোকায় বিুক্রমাঃ 

ক্রম্যন্তে ।৬১পৃঃ কুষ্ঠ | 

স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্ণের পুনগরধিকার হন বামন বিবুর ভার তব্যহইতে প্রাহথান- 

পরায়ণ হইলেন। তথাহি_ 

720110012) তত 

৬০ 

ল বিরাজ" পধ্োত ।হ৪পু এ 

[তন ক্রমে ক্রমে বাতয। বিরাজ ঝা খৈর্াছ বল অর্থাৎ আদি ম্বর্গে উপনীত্ত 

হইলেন! তণাহি_-দগব্দ ০ 

নি দেষ।স হন্হি বন্ধয় ইলাং। 

অদেম শহছিমাঃ স্ুবারাঃ 0৭1১০1৬ন 

€ক্ছ ইন্দ। 'আামাদিগের ইলাবুভবর্ষহহতে শরুদিগকে দুর করিয়া 



(প:গন্বে গে প্রাঠিগমন। এ 

দেও, ইলার শ্রীএ্ধ কর। ইহাতে আমরা বারগণসহ শহবতৎসব জাবিঠ 

থাক! আনণা করিব । তথাহি 3 - 

দেবাম্রাঃ সংযন্তা আসন্, তে দেবাঃ বিজয়যুপবন্তঃ ।৩৩পু কৃষ্বজুঃ ! 

গাহাতে দেবতা ও দৈত্যদানবগণের মধ্যে স্বর্গে পুনরায় বুদ্ধ বাধিয়! 

গেল, 'দবগণ জয়লাভ করিলেন । 'তগাহি-- 

ধন্জস্থ বৈ দনৃদ্ধেন দেবাঃ সুবর্ং লেকম্ 
আন্ যজ্ঞস্ত ব্যুদ্ধেন অসুরান্ পঞাভাবয়ন্ ॥৫১ এ 

বে?ঠ[রা যন্্রপু্াশ [বধূর প্রভাবে প্রনরায় স্বর্গে যাইয়া বিষ্টুরই বাহুবলে 

দৈত্যনানব্গণকে পরাস্ত কারলেন। তথাহি খগবেদ 25 

যেন বৈ হদং শ্বঃ, মরুত্বত। জিত মিন্দ্েণ।81৬৫1৮ষ 

দেবর!জ ইন্দ্র আপনার আফগানসৈন্ত ( পুশ্রিমাতরঃ মরুতঃ ) মরুদগণের 

পহায়ত(য় পুনরার প্র্গাধকার কাঁরলেন। শতথাহি-কঞযুঃ 
এঠাবও টব পৃথিবী যাবতী বেদি 

তম্ত। এহাবত এপ শ্র'তৃব্যং শিরগাত'৩৭৮পু 5র্থ খণ্ড, মহাশর সং, 

ইল[বুঠবধ পৃথিবীর শেষ উত্তর বেদ লা শেষ সীমা (এই সময়ে দিব, 

স্কুলে পারণত হইয়াছিল না) দেবতারা এই স্থানহইতে ভ্রাতৃব্য (সহোদর 

তিন অগ্ঠপ্রকারের ভ্রাতা 0০9321 ) ধৈতাদানবগণকে নিব্বাসিত করেন? 

( নিভঙ্গান্ত-শিব্বাসয়ান্ত ইতি ভট্ুভাক্করঃ ) তথংহি-- 

দেবানুরা এবু লোকেষু অন্পর্দীন্ত তে দেবাঃ 

প্ররাগ্েঃ এভোপোকেভাত অন্গরান্ প্রাণুদন্ত ।১৪৮পু কৃষ। 

দেবতা ও দেত্যদানৎগণ এই গোকে পরম্পর স্পদ্। কবিতেছিলেন। 

তৎপর দেবতার! স্বীয় বান্থবলে স্বর্গার্দিলোকহহতে ইহাদ্দিগকে দু করিয়! 
দিলেন। (সগাবতাড়িত এই দৈতাদখনবগণই এখন আমেরিকার 1২৪3 [9,017 

বেডইগিয়ান দামের [বিষয়ীভৃত )। তথাহি-_- 

দেবাসুরাঃ সংবযত্ত। আসন তে অন্তরা 

দগ্ভ্য আবাধন্ত, তান্ দেব ইদ্ব। চ 

বডেণ চ অপাশ্ুদসত।১৯৮পু »খ মহাশ্র। ১৪৮পু বোনে 
দেবতা ও দৈতাদানবের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । দেত্যদানবের চারি- 



৮০৩ মগদেরু আভওানি 

দক হইত 'দবগণ:ক বান) দিতি আবস্তভ কবিলেন। তখন দেবঠ14| তু ও 
খ্জ ( কামাণ ) প্রহারদ্বার। দৈতাদ্দানবগণকে নুর কর্রদ। [দুলন। 
তথাহ-_ 

এতাবস্তো বে দেবতলাকাঃ, ভেঘু এব যথ।পুক্ধং প্রতিতিষ্ঠাত ! 

৩৪৯ পৃর্্থথমহীশ্ন। ১৪৮প শ্বোস্শে 
এবং স্বর্গ জর কারয়' দেবত:রা পৃকোর হ্ান্স উহাতে ধগবাস করেতে 

আরম্ত কারলেন। থা'হ 

প্রজাপতিঃ পরসেই আধপতিরাসটং ২৩৮ বোনে 

সেই স্বর্থধামে প্রঙ্গাপতি পরমেতী ৭ সুরগে ষ্ঠ ব্র্ধ। পুরিবং অদপতি 

হইলেন,। 

মূলে ত স্থানের নিদদেশ দেখা যায় না? হাতা ঠিক, কিছু ষ পর্বাস্ত বঙ্গ 
আদ স্বহগ ছিলেন, সে পর্যান্ত হথার ভাগই একাধিপহ্য ছঙ্গ। উক্তষ্চ-- 

পরুমেষ্ঠিনো ৈ এষ বদ্রঃ অগ্রে আসীৎ।৫১ পৃ বোখে 

এই যজ্ঞ (যজ্ঞেবৈঃ স্ব) বা শ্বগ অর্থাৎ মানবে আদ উত্পভিগ্ছান 

ইপলাবৃতণ্য (৮) পুনেবে পরমেটী ব্রহ্ধারহ ছিল। তথাহি খগবেদ £-- 

জানন্তি দুলে! অরুষস্ত শেনং উত্ত ব্রপ্নন্ত শাসনে রণন্তি | 

দিবের১২ পরুচে! রোচমানা উল! যেবং গণ্যা মাহিন। গ12 8৫1415ম 

তত্র সায়ণহাষ)ম্- বৃষ: কামানাং বধ$ অরুষস্য কষা রন তদ্র- 

ছিত্য, টিলা রোচমানন্ত হভার্থঃ | তথাবিধসা অগ্রেঃ সম্বন্গি শেষ 

অ।এ্য়বিষয়ং স্ুখং জনা গ্ানগ্তি। পি জাত্তস্তে ব্রথপ্য মহত: অগ্থে: 

শাসনে আজ্ঞারা” সন্বে গনাঃ বণান্ত রমণ্তে। তথা মন্ধববর্ণ 2 

অসা শানকুতয়াস: সগঞ্ে হবিষান্ত উশিজো যে 5 মর্তাঃ। 

আপচ বেষাং মনুষাণাং আগ্মবিষয়া মাহিন। যহুতা ইল। শীঃ স্ততির্প1 বাক্ 

গণ্য! গণলীরা পুজযা তে দিবো ক০: হালোকসা রোচকাঃ সুরুচং শোভনদাপ্রসঃ 
বোচমানাঃ দেদ্দীপ্যমান1 তবান্ত। 

দয়ানন্ন ভাব্যম্--জানন্তি বৃ্চঃ বলিষ্ঠস) অরুষন্য অশ্বপ্য ইব। শেবং স্থথং 

( শেবনাত জুধনান (নি ১1১) উত আপ চব্রধস্য যহতঃ শাসনে শিক্ষায়াং 

আভার]ং বা রণন্তি শন্দায়ন্তে। দিবে। কুচঃ [বজ্ঞানপ্রকাশে কচিকবঠ 



দেবগণের ন্বর্গে প্রতিগমন । ৪*৭ 

চ্ুরুচঃ নুগ্রীতিসম্পাদকঃ রোচযানাঃ রুচিমন্তঃ ইল] শ্ে।তব্যা বাকৃ, যেষাং 

গণ্য সংখ্যাডুং যোগ যাহিনা সৎকর্তভবা] গীঃ বাণী। 

দত্তজান্ুবাদ--লোকে অভ্থষ্টব্যা হিংসারহিত অগ্নির আগ্রয়জনিত স্ুথ- 

জানে এবং মহৎ আগগ্রর আভ্ঞার় রঙ হয়। ঘে সকল মনুষ্যের মহৎ স্ততিরূপ 

বাক্য গ্রণনীয় হয়, তাহারা ছ্যলোকের দীপ্তকারী ও শোশুন দীপ্তিবিশিষ্ট ও 

দেদাপামান হয়েন। 

9 শখের তথ পআগ্রদ ইহার প্রমাণাভাব । বিশেষতঃ যখন অগ্র পুথবী 

পা ভারতেই থাকছা গেলেন, তথন আবার স্বর্গের ব্যাপারে তাহার অবতারণা 

কেন? ব্রপ্ন শব্দে অর্থ ষে মহৎ (1 নিঘণ্ট, তাহাই বলেন ) উহা ও আমরা সত্য 
বলিয়া মনে কর না । ফলতঃ ৯৬হ্।১ম মন্ত্র ও এই যন্ত্রের “ব্রন” সুর--জে)ঠ 

ব্রঙ্গা । আথর্ববেদ ৪থ খণ্ড ৩৭৬ পঠাতেও এই ব্রঃ্ধ শব বিছমান। আর 

অরষ শবের অর্থ অশ্ব হইলেও এখানে ডহা হতে পারে না। আর 

ইল। শবেব অথও এখানে ইল।বুভখন্ ভিন্ত্র অন্য কিছু হইবে না। *শেব" 

শব 'শবশন্জের অপন্রংশ | 

প্রকুভাথখাহনী- ইলা হলরওধাসনো জনা কষ্ঃ কামানাং বাধতুঃ 

অভাষ্টদাতঃ অপ্যস্ত রুধা ক্রোধঃ ভদ্রহিতস্য  অক্রোধস্ত অতএব 

প্রশান্তমুণ্ডেঃ সর্ববিষয়ে সব্বজনপ্ররন্ত ব্রত সুরভ্যেষ্ঠব্র্ধণঃ শাসনে 

আজ্ঞাপালনে তপাধকারে বাসে উত অত্যর্থং শে€ং শিখং মঙ্গলং সুখমিএত বাঁ 

ভবতি ইত জানাস্ত অতঃ তন্ত পুনঃশাসনে সব্দে রণান্ত রত অত্যর্থং হধোৎফুলা 

বকুবুরতি । ন কেধলং তৎ সবে ব্রপনম্ত শাননাধানাঃ সনু দখোরুচঃ দিবো 

9)ঠ, নস দুচা শোতয়া মত পতিত তরোচমান১ দেদীসামালাঃ সঞ্ঃ আুরচঃ 

শোভনপ৮রং অভুবন। যেষামিগাবুতবাদিন।ং দেবানাং গীবাণী গাধাণবাণ 

সংস্কতঙাধা নাঙিশ নিজম!হাগ্জ্যেন গণ্য। গণনায়া জগংশুজা। হাত । 

ইলপুতবাসা জশসাধারণ ব্রন বা সুরজ্যেষ্ঠ একার শাসনে কি সুখ, তাহ। 
জানেন। কেননা যখন তান পুব্বে হহার শা হিলেন, তখন ইহার 

শে শা দ্ালোকের গ্ঠায় হহয়াছপ । আধবাপারাও জ্ঞানে বজ্ঞানে অভ্যারত হইয় 

ন%মা "গা ছিলেন স্তবরাং তাহারা তাহাধিগেব সেই শবিিত বক্ধাকে 

শান্দ প্রা আতিশষ় হারধঠ হইপলেন। ষেইপারং বর্ষেধ কাণ- 



৪৯৮ মানবের আদিজনাভূমি। 

বাণী বাদৈবী বাক সংস্কৃত ভাব। আপনার মে।হিন] শক্তিতে (বা মাহাক্সো) 

ভগঞ্জনপূজনীয়া হইয়াছে । তথাহি__ 
তে অবর্ধন্থ স্বতবসে! মহিত্বনা! আ নাকং তছু রুরু চক্রিরে নদ: । 

বিষুঃ ধরন্ধাবৎ বৃষণং মদচাতং, বয়ো ন সীদব্ অধি বর্থিবি প্রয়ে ॥+1৮৫।১ন 
ত্র সায়ণভাষ্যষ্ £_-তে মরুতঃ অনন্ত বৃৰিং গতাঃ: কীদৃশ::? স্বভনসঃ 

হাআ্ুয়বণাঃ, নান্তম্ত কন্তচিৎ বল যপেক্ষস্তে। বৃদ্ধিং প্রাপাচ মছিহনা মহ 

মহন্বেন নাকং স্বর্গং আতন্কু রাস্থিতবন্তঃ সদঃ সদনং নতোলক্ষণং স্থানং চ স্বকীর 

নিবাপায় উরু বিস্তীর্ং চক্রিরে। যং যেত্যো মঞ্জ্ভাঃ যদথং ন্ধণং কামাতি 

বরকং মদচুযুতং মদত্য হর্বস্তা আপক্তাবং বং [বষ্তর্ট "লং িষুঃবেব আঅগত্য 

ব্ুক্ষতি। হে মরুতো বয়ো ন, পর্ষেণে। বঘ। শীত যাখভাগ্ত, এবং শীহ্যাগ ত্য 

বঠিষি অধি অন্মরীয়ে যজ্জে প্রিয়ে গ্লীতিকবে স দন্, সাদস্থ উপবিশন্ত। 
দগানন্বভ।ষাম্_তে মনুষ্য এবন্ধত বন্ধন ঘভপস: স্ব" স্বকীয়ং তপোবলং 

যেষাং তে মহিত্বনা মহিম়।। মাহহেন হতি প্রান্তে বাছন্দলি সর্কে বিধয়ে! 

ভধস্তীতি বিশুজের্নাদেশ: | অত্র সায়ণাচাধেণ ব্যতায়ো নাঙাবঃ কৃতঃ সঃ 

অশুদ্ধ; । আ। সমস্তাৎ নাকং সুথবিশেষং স্বর্গং ৩ষ্ঠুঃ ভিষ্ঠন্ক | উরু বু চক্রিবে 

কুর্ধন্তি। পদঃ সুখস্থানং, বিঞুঃ শিনবিগ্কাবাপনশীলঃ, মগ্যাঃ, যং যং হ কিল 

অ।বং রক্ষণাদিকং কুর্ষযাৎ বৃষণং অগ্রঙজণবর্ষণযুক্তং যানসমূহং মদচ্যুতং যে! 

মন্বং হর্ষং চ্যোততি তং, বয়; পক্ষা ন ইব, সাদন্ গচ্ছন্ আধ টপরিশাগে 

বহিষি অন্তরিক্ষে প্রিজে গ্রীতিকরে। 

তদন্বয় £_-হে মনু 1 যথ্থা বিঞুঃ প্রিয়ে বর্িনি বযণমূ অধি সীদন্ বয়োন 

সৎ নদচ্যুতং শক্রনিরোধকং আবৎ স্বতনস:ঃ তে হ মহিত্বনা বদ্ধন্তি। থে 

বিষানাদিঘালেন তস্কঃ উক্ত মদঃ গচ্ছন্থি আগস্ছস্থি তে নাকং চক্রিরে। 

মোক্ষবুলর ১ শেষাঙ্ছের অনুবাদ ) 17007 ৬1১1070 1050110100৫ 

গাঃলঠআপ 50777) ঢা পনছতে 56 9001059৮৭১৪ 0 00617 

10190 2157, 

আদরা এই সক তাবা ও অন্বাদের কিছুতে তৃপ্থি বোধ করিতে পারিলাম 

না| দতেগ কে? তাহা মন্ত্রে নাই, তবে সুভ্তসধাহর্তী বলিঠেছেন যে এই 

প্রেত বেনহ: মন্দার কিনতু এ সিদ্ধান্ুও সর্বাংশে ঠিক নে ১৯১১শ 



দেবগণের অবর্গে প্রতিগমন 1 ৪৯ 

সবপ্্রে মরুভের গন্ধও নাই, বিষয় সকলও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রস্তুত সগুম মন্ত্রের 
“তে” সর্বনাম, মরুদগণেরও অববোধক হইতে পারে, অঙ্গিরঃগ্রভৃতি অগ্ঠান্ত 

দেবগণেরও অববোধক হুওয়ী1 বিচিত্র নহে। অপিচএমন্ত্রে যজ্যের কোনও 

ফথাই নাই, আছে মাত্র “বিধি” পদ । বজ্ত ভিন্্রকি উপবেশনাদিজন্ত বহি 

প্রয়োজন হয় না? আর এই মরুদ্গ্বপ কি বাতাস ? এবং নতঃ ও অস্তরীক্ষ 

কি গগন? ফলত: ইহার প্রকৃত ব্যাথা! যেন ইহাই-_ 

গ্রকৃতার্থবাহিনী--তে অঙ্গিরঃগ্রভৃতয়ঃ ন্বর্গগ্রত্যাগতা বেবাঃ 

স্বতবসঃ স্বতবসা স্বীয়ন্ত্রলেন মহিত্বন! শ্বপ্রভাবেণ চ অবর্দন্ত বৃদ্ধিং প্রাণ্তাঃ শত্রন্ 
ফূরীক্কত্য ব্বর্গাধিকারং কৃতবস্তঃ তেন হেতুন। তে নাকং সা মাদিতর্গং আতন্কুং 
আস্িতবন্তঃ | উক্তঞ্চ-__ 

'্গিরসে গ্কাং প্রধযুরিতি (সামবেদঃ ৫৩পু )। 

স্বর্গে কুত্র অবস্থিতাঃ ? তে তত্র উরু বিশ্তীর্ণং সদ: সদনং বাসপ্বানং হুশ 

'িকং চক্রিরে ক্কৃতবস্তঃ | বৃষণং অতীষ্টপ্রদং কামনানুরূপং মদচাতং হর্যকরং যৎ 
সদঃ সঙ্গনং বিষণ বিল্্রান্জঃ আবৎ অরক্ষৎৎ দৈতাদ্শানবেতা ইতি ভাব: 

€ সপ্ত রক্ষত্তি সদ প্রমান: সত্রসদী শুক্লুষদুঃ )। বয়ো। ন পক্ষী ইব, যথা 

পক্ষী গগনে বহুক্ষণং উডভীয়যানঃ সীদন্ ক্িশ্তন্ আগত্য প্রিয়ে শ্রীতিকরে 
বর্িষি ব্বক্ষশাখারাম অধি বৃক্ষশাখোপরি কুলায়ে বা! উপবিশতি, তথৈৰ তে 

দেবা: স্বর্গত্রষ্ট বৃকালং যর তত্র উবিহা ক্রিশ্যমানা: সাম্প্রতং পরিয়ে প্রিয়তষে 
পিতরি পিতৃভৃমৌ গ্যবি পুনঃ আতস্থুরিতি | 

সেই অঙ্গিরঃ প্রভৃতি দেব্গণ স্বীয় বাহুবলে আপন যহিমাষ পুনরায় স্বর্গা- 

ধিকাত করিয়। আনন্দে স্ফীতবক্ষাঃ হইয়া! পুনরায় স্বগে বাস করিতে 

লাগিলেন। তানার। বহুস্ংখ্যক বিস্তীর্ণ বাসভবন প্রস্তুত করিলেন। এঁ সকল 

বালতবন যেমন ইচ্ছাচ্ রূপ হইল, তেমনই উহ্ছাতে বাস কারয়। তাহার! বড়ই 

হধিত হুইলেন। শ্বয়ং বিষুঃ ত্র সকল গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিলেন। 

ফলতঃ যে প্রকার পক্ষিগণ শব স্ব বৃক্ষশাখাদি ছাড়িয়া বছক্ষণ গগনে সঞ্চরণ- 

পূর্বক ক্লাস্তি হইলে আসিয়া আপন আপন প্রয়তমবৃক্ষশাখার বা! কুলায়ে 
উপ্রবেশন করে, তন্রপ হ্বর্ত্রষ্ট দেবতা রাও বহুকাল ইতন্ততঃ বসবাস করিস! 

৮ 



৪১০ মানবেন আদিজন্মভূমি | 

আপনাঙিগের প্রির়তষ পিতৃতৃমি ইলারৃতবর্ষে প্রত্যাগত ও অবস্থিত হইয়! গ্বখী 
হইলেন। তথাহি-__ 

প্র নূনং ব্রঙ্গণম্পত্তির্ন্ং বদতি উকৃথ্যং, 

যন্মিন্ ইন্দ্রো বরণে! মি অধ্যমা দেব। ওকাংপি চত্রিরে ॥৫ 

তশ্মৈ ইলাং নুবীরাং আযক্তামহে স্প্রতৃত্তিং অনেহসম্। ৪1১৪।১ষ 
যে ইলাবৃতবর্ধ বড় বড় বীরগণে সমলন্কত, যে অন্ভের পরাতবে সমখ, অথচ 

অন্য কেহ যাহার হছিংস! করিতে পারে লা, যে ইলাবৃবর্ষে ব্রঙ্মণস্পতি অর্থাৎ 

বেদন্বামী ব্রপ্ধা সামমন্ত্রমকল পাঠ করেন, যে ইলাবুহবধে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও 

অর্ধামা এবং মস্থান্য দেবগণ স্ব স্ব গৃহ £নম্মাণ করিয়াছিলেন) আমর! সেই 

জগদ্বরেণা ইলাবৃতবর্ষকে পুজাঁকরি। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে এখানে শুরজোষ্ঠ ব্রহ্মার বাসস্থানের কথা! বল! 

হইল ন! কেন? তাহার জন্ম যে আদিন্বর্গ পু্চরেঈ হইনছিল, "সাদজনাতুমি 

মেরুপর্বতশৃঙ্গে তাঁহার বাসস্থান ছিল, ভাস্বরাচার্ষায প্রভৃতি সকলে তাহা বলিয়া 

গিক্লাছেন । কিন্তু ব্রহ্জ। স্বর্গ পুনরধিকাব কর্পরা এখানে দীর্ঘকাল বান করেন 

নাই, তিনি এখানহইতে দিবে গমন করেন, এজনা তাহার গৃহনিশ্মাণের কথ! 

£ম মন্ত্রে উল্লিখিত হর নাই। হাই মন্ত্রাস্তবে বলা হইম়/ছে যে-- 
ইল: পতিম ঘবা। 

মখবান্ ইন্দ্র ইল না: উলাবৃহ বর্দের পতি বা রাজ! বসেন! কিন্তু শব 
পুনরধিকৃত হইলে ইন্দ্রের সব্বজ্ো্ট ভ্রাতা উক্ত নুরঙ্গোষ্ঠ ব্রন্দাও কিয়ৎকাল 
এখানে রাজত্ব করেন। শেষে ইন্দ্রের প্রতি ইলার শসনভার অর্পণ করিয়! 

তিনি ছুালোকে চলিয়া যান। তথাহি-_ 

পরুমেঠ্ঠিনো বৈ এফ ঘজঃ অঞ্রে আসীত, 

তেন স পরমাং কাষ্ঠাং অগচ্ছৎ। ৫১পু বুষফযুঃ। 

ষন্রে অর্থাৎ আদি পর্ণ পূর্বে পরষেহিব্রার ছিল । পরে তিনি 

ভধাহইতে উত্তর দিকে গমন করেন। ভত্পরহ ইন্্র ইলায আধিপত গ্রহণ 

কিয়া ছিলেন। 

পিং চিৎ চক্রুঃ সদন" সমটৈ মহি হিধিমৎ সুক্তে! বি হি খ্া্। 
বিগভন্ত: স্কন্তনেন জনিত্রী আমীনা উর্ধ" রূতসং বি মিন্বন্ 1১২।১১।৩ম 



দেবগণের শর্গে প্রতিগমন। ৪১১ 

তত্র সায়ণভাধাম্ £-_সত্্ম অহ্তিষ্ঠন্তঃ অঙ্গিরস: পিত্রে চিৎ পালকায় জন্ম 

ইন্সায় মহি মহত স্বিধীমৎ দীপ্তিমৎ সদনং উত্তষং স্কানং সং চক্রুঃ কথমিতি? 

তদুচ্যতে যত্ত: শুকুতঃ সনুপার্জি হকন্্মাণঃ ভে অঙ্গিরস: তাদৃশং উন্্রন্ত উচিতং 

স্থানং বিখ্যন্ হি বিশেষেগ অনর্শয়ন খলুঃকুতঃ ? ইত্ডাত আহ--আসীনাঃ সত্তর মন্থু- 

তিষ্ঠন্ত: তে অঙ্গিরস: জনিত্রী সর্বস্ত জগতো জনগিজ্রো দ্যাবাপুথিব্যো স্তস্তনেন 

স্স্ভনসাধনেন অন্তরিক্ষেণ বিফভ্স্তং বথ। হে রোদস্তো অপোন পততঃ তথা 

বি&কে কুর্বন্ত: সন্থঃ বুডনং বেগণন্থং তনিন্্ং উদ্ধীং ছ্যুলোকে বিশিম্বন্ হবিংস্বী- 

করণাথং বিশেষেণ আখস্থাপয়ন্। 

দযানম্পতাধাদ্_-পিত্রে পালকায় চিৎ অপি চর: কুর্য): সদন স্থানং, সং অপ্মৈ 

হহ্ছি নৃহত, দ্িষীমৎ বহবা? দ্বিষষ়ে| দীন্ধিয়ে। বিদ্যন্তে যাঁন্মন তৎও সুক্কতঃং যে 

শোভন!নি ধণ্মাণি কার্ধাশি কুরবন্তি তে, পি-হি যত? খ্যন্ প্রকাশয়স্তিঃ 

বিদ্কভভ্তঃ যে, বিশেষে গ্কতগ্তি ধবস্তি তে, স্ন্তনেন ধারণেন জনিত্রী মাতৃবৎ- 

সর্ধেষাং মহত্তত্বার্দীনাং উৎপাদিক1, আসীনা: স্থিরাঃ উর্ধং রভসং বেগং 

বিষিস্বন বিশেষেণ প্রক্ষিপাস্তি 

দাতজানুবাদ :-_অঙ্গিরগণ পালক ইন্দ্রের জন্ত মহৎ দীণ্ডিষান্ স্থান সংস্কার 

করিয়াছিলেন । নুকন্মশালী অঙ্গিরাগণ ইন্দ্রের উপযুক্ত এ শ্থানটাকে বিশেষ- 

রূপে দেখাইয়া দ্দিয়াছিলেন। তাহারা যঙ্জে উপবেশন করিয়া! জনগ্মিতী 

স্ত:বাপৃথিবীকে স্তস্তরূপ (অন্তরীক্ষ ) দ্বারে স্তস্তকরত বেগবান্ ইন্রকে 

দ্বালোকে সংস্কাপন করিয়াছিলেন 

মন্ত্রে অন্তরীক্ষ ও ইন্দ্রের কিংবা অঙ্জিরে [গণের বত্তানুষ্ঠঠানের কোনও প্রসদই 

নাই। পিতার অর্থ পালক নচে। পর্ব পিতৃভূমি গো । অপি 6 “রতস” 

শব্দের অর্থও হঠ কারী বা বলগ্রয়োগ কারী দৈতদ্রানবগণ। 

প্রক্কতার্থশাহিনী_-বিদ্কত,স্ত: বিশেষেন ধারয়ন্ত্: শ্বর্গন্ত পুর্ববসমৃদ্ধিং পুনঃ 

সংস্থাপয়গ্ত: তে দেবা: অঙ্গিরঃপ্রভৃতয়ঃ ইলাবৃতবর্ষম্ত শোভান্ংবর্ধানকামা: 

সম্তঃ রতসং বৃতসকারিণং বলাৎকারকারিণং, যে! দৈত্যদ্ানবগণো ছ্েবান্ 

্বর্গাৎ বলপুর্বকং বিঙাড়িতবান্, তং দৈত্যদানবগণং বিমিস্বন্ ব্যমিদ্বন্ 

বাতাড়য়ন। তে অশ্মৈ পিত্রে অন্মিন্ পিতন্নি পিতুলোকে দ্ব্যবি আদিম্বর্গে 

ইতি হাবৎ। মৃছি মহত ত্বিষিমৎ তিষীমৎ দীপ্তিমৎ্থ সদনং বাসত বনং হশ্ব্যা্দিকং 



৪১২ মানবের আদিজন্মভূনি 

চক্র: চিৎ কৃতবস্ত এব। হ্কগুনেন ইথং ধারণেন পারিপাটাবিধানাদিনা সর্কে 
নাগারকাঃ স্ুরুতঃ স্ককৃতং ইতি হি নিশ্চিতং বিখ্যন্ বাথখ্যন্ পরস্পর 
অফথয়ন্। ইয়ং জনিত্রী জনগরিক্ত্রী ভদ্র! দেবজন্মভূষি: উর্ধাং অপ্বাকং ভারত- 

বধাৎ উত্তরশ্তাং দ্িশি আসীনা: আসীন! উপবিষ্ট বপ্তমান! ইতি যাবৎ। 

য্বা ইখং ক্বস্তনেন সা জনরিত্রী দ্যৌঃ জগতি সর্কেভ্যো। জনপদেত্য: 

উৎকর্ষেণ উদ্ধং আসীন! উপরি সংস্থিতা সা সর্ষ্েত্যঃ শ্রেষ্ঠা ইতি । 

আঙ্গরঃপ্রসৃতি দবেবগণ পিতৃডুমি ইলাব্বতবর্ষের শোভাসংবর্ধনকাষনার 
তথায় অতি মহৎ অতি দীন্তিমৎ বাসতবন সকল নিশ্মীণ করিলেন। সকল 

উহ উত্তনকার্ধ্য বলিয়! বলাবলি করিতে লাগিলেন। "এইরূপে পিতৃতৃমির 
সংস্কারসাধন করিলে, উহা! জগতে একটা সর্বপ্রধান স্থান বলিয়া! গণ্য হইল । 

তথাহি-- 

ত্বামগ্নে প্রথমং আযুষায়বে দেব! অকৃথন্ নহুষন্ত বিশ পতিম্। 

ইলামকুধন্ মন্ুবন্ত শাসনীং পিতুবৎ পুক্রো মমকল্ত জায়তে £১১।৩১।১ম 
তত্র সারণভাবাম্ ছে অগ্নে ত্বাং প্রথমং পুর] দেবাঃ আয়বে আয়োর্ষস্থধা 

রূপন্ত নভ্যন্ত এতপ্লাষফকরাজবিশেষস্ত আযুং মনুধ্যরূপং বিশ পতিং সেনাপতিষ্ক 

অরুন কৃতবত্ত১। তথ] মনুষ্যন্ত মনোঃ ইলাম্ এতান্নাষধেয়াং পুত্রীং শাসনীং 
ধশ্মোপদেশকত্তরীং অরুথন্ কৃতবস্তঃ । তথাচ তৈতিরীয়ৈরায়ায়তে-_ 

“ইড়া বৈ মানবী যঙ্ঞান্বকাশিনী আসীং” ইতি। তৈঃ ত্রাঃ ১1১18 

বাজসনেয়িনোহাপ এবম আমনন্ি-_প্রযাজানুযাজানাং মধো মাঃ অবকলয়, 

মর! সর্ধান্ অবাগ্গ্যসি কামান ইনি সা মন্তং অহশাসৎ ইতি । যত ষ্দা হষকন্া 

মদীয়ন্ত হিরণ্যরূপনশ্বন্ধিনে। যঃ পিতা অঙ্গিরাঃ, তস্য পিতুঃ পুক্রোঞ্জায়তে | 
শধানীং হে অগ্রে ত্বমেব পুত্রন্ূপ আসীঃ ইতিশেব:। আম্ববে হষ্যর্থে চতুর্থী 

বক্তব্য ইতি চতুর্থ । 

দয়ানন্দতাষাম্ :--ত্বাং প্রজাপতিং জগ্নে বিজ্ঞানাহিত প্রথমং সর্কোধু 

শগ্রগঞ্তারং আবুং স্তায়েন প্রজাং যস্তং গচ্ছস্তং আয়বে বিজ্ঞানায় দেব। বিঘবাংসঃ 

নন কুর্:| নহবস্ত মন্য্যস্ত। নহ্যন্ত ইত্যত্র সায়ণাচাধের্ণ-- 

নহবনামকরাজবিশেষে গৃহীত: তৎ অসৎ। 

কন্টচৎ নহ্বন্ত ইদানীস্তনতাৎ বেদালাং সনাতনত্বাৎ তন্ত গাথা, অত্র ন 



দেবগণের স্বর্গে প্রতিগমন ৷ ৪১৩, 

সম্তবতি | নিধন্টোৌ “নহুষন্ক” ইতি মনুয্যনান£ প্রসিদ্ধেশ্চ। বিশ পতিং বিশাং 
প্রঞানাং পতিং পালকং সর্ধোততষং রাজানং ইলাং বেদচতুষ্য়ীং বাচং অন্ 
কুর্য | মন্থুষস্ত মনুষ্যন্ত,অন্র যনধা তোর্বাছুলকাত উষন্ প্রত্যয়ঃ। শাসনীং শাস্তি 

সব্বান্ বিস্তাধশ্মাচরণশীলান্ বথ1 সত্যনীত্য। তাং। অন্রাপি সায়ণাধ্যেণ মনো? 

পুত্রী গৃহীতাঃ তঙ্ঘপি অশুদ্ধ মেব। পিতুঃ জনকন্ত সকাশাৎ বৎ যখ! (সপাং 

সথলুকু ইতি তৃতীবৈকবচনন্ত লুক্ ) পুত্রঃ যঃ পিতৃপাবনশীলঃ মমকস্য মাদৃশস্য 

অত্র বাহুলকাৎ মন্ধাতোম কন্প্রত্যয়ঃ। জায়তে উৎপদ্যতে। 
রমানাথসরম্বতী-হে অগ্নে যতযদ। মঙ্কস্য অযদীয়পিতুরঙ্গিরসং পিতুঃ 

পুতোঞ্ায়তে, ত্বং পুত্ররূপেখ অজায়থাঃ, তা! দেবা আয়বে মন্বধ্যায় লোকার্থং 

আযুং মঙ্গুষ্যদূপিণং ত্বাং নহ্ষস্য ষন্ুষ্যন্ত মহুষ্যাণাং বিশ পতিং রাজানং অরুখন্ 

তকুর্ববন্। ইলাম্ এতবামধেয়াং দেবাঞ্চ মনুষস্য মগ্ষ্যস্য যনুষ্যাণাং শাসনীং 

উপদেশকণ্রীং অকৃুর্ববন্। 

তদন্ুবাদ £-_ছে অগ্লিদেব মদীয় পূর্বপুরুষ অঙ্গিরানামক খধির পিতার 

পুত্ররূপে যখন আপনি জন্মির়াছিলেন, তখন দেবগণ মচ্ুষ্যরূপী আপনাকে 

মন্ুষ্যের হিতার্থ মগ্ুষ্যের রাজা করিয়াছিলেন ॥ এবং ইলানায্ী দেবীকে 
যন্গুধ্যদিগের উপদেশদবাত্রী করিয়াছিলেন । 

দগ্ডানুবাদ £-- হে আগ্র ! দেবগণ প্রথমে তোমাকে মনুষ্যরূপধারী নহুষের 

মন্তষ্যরপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন। এবং ইলাকে মনর ধশ্দোপদেন্রী 
করিয়াছিলেন। যখন আমার পিতার পুর জন্ম হয়। 

সরলচেতাঃ রমানাথ সরম্বতী শ্বীকার করিয়াছেন যে-- 

«এই সুক্তের অর্থ ছুরূহ” 

আমরাও এইটী এবং আরও বন্ুমস্ত্রের দুরহত্বনিবন্ধন অনেক স্থলেই কিছুই 

বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি যুজির বাহিরে যাওয়া কাহারও উচিত 
নছে। দর়ানন্দ সারণকে দোধ দিয়াছেন, কিন্তু দয়ানন্দের এত দোষ যে 

বাঙ্ক বেশী ধোবী; কি তিনি তাতোহধিক দোবী,তাহ। নির্ণয় কর স্ুকঠিন। 
দয়ানন্দ, রামায়ণ ও মহাভারতের বংশাবলী পাঠ কিয়! মনে করেন যে 

নহুয ইদানীস্তন রাজা ও ধেবতার! তদপেক্ষ। বন্ুপ্রাচীনতম | কিন্তু ইছ। 

তাহার গনীযান্ প্রমাদ। পুরূরবার পুত্র আযু ( উর্কশীগর্ভলস্তব ) আযুর পুত্র 



৪১৪ মবের আদিজন্মভূমি। 

নহুব। পক্ষান্তরে বৈবন্থত মনু তদ্ভ্রাতা বৈবন্বত বম, ব্রহ্ধ!, বিধু। ও ইঞ্জাদি 

দেবগণ একই সময়ের লোক ও ইহার! এক সপ্গেই স্বগহইতে ভারতে আগমন 

করেন। অবগ্ত আয়ু ও নহুষের জন্ম ভারবর্ষে হঈয়াছিল, কিন্তু তথাপি তীহারা 

দেবগপের সমসামগ়িক ভিন্ন ইদানান্তন পদার্থ নহেন। ফলতঃ দেবগণ স্বর্গে 

গমন করার পর ভারতের শপসনভার কাহার হঙ্ডে শিশ্তস্ত ছিল) কেন দেবতারা 

ইষ্চাতে হস্তক্ষেপ করিলেন, এই মন্ত্রে তাহাই বণা হইয়াছে। 

তবে মন্ত্রপ্রণেতা খষি বনু আড়ম্বন্ন করিয়া সামান্ত কথা বলিতে 

যাইয়। মন্ত্রের ছুরহত্ব ঘটাইগ্রাছেন। আর “পিতা” থে পিতৃতূমি, সারণ 

স্য়ানন্দার্দির এই সামান্য জ্ঞান না! থাকাতে, উাহাদিগের ভাষ্য এত অন্ধদ্য 

হইয়! পড়িয়াছে। বেদ যে “সনাতন”, ইহাই ব1 দয়ানন্দকে কে বলিল ঃ 

প্রকৃতার্থবাহিনী-_-হে অগ্জে দেবা: ব্রক্গাদয়ঃ প্রথমং সব্বাদে নচ্ষপ্ত 

নহ্ষনামব্লাক্গবিশেধপা শিতর মিতি শেষ; আযুং আমুনামানং পুরূপনবসঃ 

পুভ্রং বিশপতিং বিশাং প্রজানাং পাতি তং রাজানং অরুন কৃতবন্তঃ। সর্ধাদৌ 

দেব! শাযুমেন ভারত ধর্ষস্য রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিতবস্তঃ। পরস্ত আমুঃ অল্পবয়াঃ 

হতি চে তোঃ অগ্রেতে দেবা; ত্বামেব আয়বে আরেঃনিমিত্তং অতিভাবকং 

ইতি শেষঃ অকুঞধন। ইদং কৃত্বাপি তে ন তোৰ মাপুঃ। হয ষশ্মাৎ পুজঃ 

পুত্রে পিতু উনকস্য মমকসা মমকং মমত্বং জানতে যাঁ্দ আবুবৈবন্বতমন্বাদয়ে। 

ভারতশাসনে ন সমর্থ! তব্যু রিতি অতঃ ইলাং ইলাবৃতবর্ষং মন্ষস্য মন্ুয্য- 

লোকস্য ভারতবর্ষ শাসনীং শান্ত্রীং শাসন কত্রীং অকম্বন্ কন্তবদ্ধ:। ভারুত- 

বর্ষং ইলাবুতবর্ষসা শাসনাধীনং চক্রু ব্রিতার্থঃ। 
যখন দেবত[গণ ভারুতে ছিলেন, তখন অযোধ্যার সিংহাসনে বৈবদ্ত মনু 

সমাসীন । পক্ষান্তরে যখন দেবতারা শ্বর্গে গমন করেন, তখন চন্দ্রবংশের আমু 

অল্পবয়াঃ ( নাবালক ) ছিরেন। তজ্জন্য দেবভার। ভারতের তদানীস্তণ প্রধান 

মনুষ্য অগ্রিদেবকে উক্ত আষুনু জন্য নহুষবংশের রাজা এবং ইলারতবর্ষকে 

ভারতের শাসনভার গ্রদান করেন। কেন? যেহেতু পুত্রের (পুত্রস্থানীক 

ভারতবর্ষের) প্রতি পিচার (পিতৃস্থানীয় আদি স্বর্গের ) যদত্বই জশ্মিবার 

কথ।। তথাহি--_ 

বিশ্বে দেবা যে অন্রিক্ষে যে উপ দ্যবি ঠ 1১৩।৫২৬ম 



দেবগণের ন্বর্গে গ্রতিগমম । ৪১৫ 

এইক্পে বহুসংখ্যক দেবত! ভারতহইতে কেহ কেহ অন্তরীক্ষে ও কেহ 

ফেহ বা স্তো ব৷ ইগ্রাবৃতবর্ষে যাইয়! গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথাহি-_ 

ইলা দেটৈম নুষ্োভিঃ 0৮1২1৭ম 

তাহাতে ইলাবৃতবর্ষ আবার দেবমন্তুযাগণদ্ধার। পরিপূর্ণ হইল। তথাহি-_ 

এতে দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেতে 1৮118৩ম 

দ্বেবতার। এই্টরূপে খর্গ ও ভারতবর্ষে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বর্গ ও ভারতবর্ষ 
দেবগণকে অক্রেশে ধারণ করিলেন। ভারতস্থিত উশন! এনং ন্বর্গগমনোদ্যত 

ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত এইব্ূপ কথোপকথন হুইতে ছিল । 
অধ গন্তা উশনা পৃচ্ছতে বাং, কদর্থ৷ ন 'মা গৃহং আজগ্মথুঃ | 

পরাকাত দিবশ্চ গ্মশ্চ মণ্ড্যম্ 11৬।২২।১০ম 

ছে ইন্দ্র ও খিষুজ ভোমরা তাঁবতে মন্বা'দকে প্রঠিষ্ঠাপিত করিয়া এইক্ষণ স্বর্গে 
গমন করিতেছ। সেই সুদুবর্ধর্গ হইতে ( দিব নহে দে) হুদূর অস্ররীক্ষের 

ভিতর দিয়। (গং মধ্যমপৃথব্যাঃ আফগানিষ্ঠানের পৃব্বপ্রান্ত দিয়া) এই মর্তয- 

লোক ভারতে জাগমনের কি প্রয়োজন ছিল ? অহ! কেবল পরোপকার 

সাধনই তোমাদিগের মহৎ উদ্দেগ্ত ছিল। 

্রয়ন্স্িংশাধ্যায়। 
ভারতে দেবাহুরযুদ্ধ। 

ঈহর্ধি বায়ু, বরুণ ও মহর্ষি ছ্বাতান (1:90691।) অন্তরীক্ষে এবং ব্রঙ্গার্দি 

দেবগণ ভারতহইতে স্বর্গে চলিয়া গেলে, ভারতীয় আধ্যগণ শুভ বা অণ্ুভক্ষণে 

আপনাঁদিগকে ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্দ্র, এই শ্রেশীচতুষ্টর়ে বিতক্ত 



১৬ আনবেধ আদিজখাভূমি । 

করেন । এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধবিশ্বাস, অন্ধতক্তি ও নরপৃজ! আসিয়া 
তাচ1দিগকে অস্থিসষেত আন্ত গ্রিলিরা ফেলে । কিন্ত একদল যুক্তিবাদী 
ও বুদ্ধিমান লোক, তাঁহাদিপ্নের এই সকল বর্বরোচিত কাধ্যের প্রতিকূলে 

দগডায়যান হইলেন। তাহাঁরাই ভারতে অসুর ও বোশ্বাই অঞ্চলে পারশাপাতি 

বলির! পরিজ্ঞাত। পাশ্চাত্য মনীবিগণ, বিশ্বেত: তাহাঙ্জগিগের শিষ্যান্ুশিব্য 

ভারতীয় যুবকবুদ্দ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, আমর। হিন্দুর, ইরাণীয়গণ ব] 

পার্শাদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি । কিন্ত কল্পনা 

সাগরের এই ফেন বুদ্ধদের মূলে কোনও সত্যই বিনিহিত নাই। অন্যেপরে 
কা কথা? শরীরে বর্তমান একালের অধ্যাপক মি: ম্যাকডোলেন সাহেব 

পর্য্যস্ত তাহার সংক্ক ত সাহিত্যের ইতি১।লে লিখিয়! বসিলেন ঘে _ 
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আমর! ম্যাকডোলেন মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তপাঠে স্তস্তিত ও বিশ্মিত হইলাম। 

হখন স্বর্গত্রষ্ট দেবগণ ভারতে প্রবেশ করেন» তখন “ইরাণ” কোথায়? তখন 

কি আফ্রিকা, আনব, তুরুত্ত ও পারসা, চন্দ্রকধ্যের মুখ দেখিয়াছিল? তখন 
কি কেবল আফগানিস্থানের পুর্ববপ্রাস্ত স্থলে পরিণভ হইয়া পুর্ব, পশ্চিষ 
দক্ষিণ দিকে মহাসাগরের চলোর্শিদ্বার! পুনঃপুনঃ আহত হইতে ছিলনা? 



ভায়তে দেবাসুরধুদধ। ৪১৭ 

তখন অন্তরীক্ষ ব| তুরুক্ক। পারন্ত ও অন্থান্ত স্থান সাগরগর্ভ হইতে বাথ! তোল! 
দিলে কিঃ খরির। কেবল দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ ব্বর্থ ও তারতবর্ধকেই 
প্প্রত্থে মাতরা” ও পর্দেবপুত্রে” এই অনন্যসাধারশ বিশেষণের বিদযীতৃত 

করিতেন? তাহ।রা কি ইহ! বলিতে অবনর পাইতেন যে-_ 
মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে বরিষ্ঠে। ১1৬18 মৃঃ। 

দেবী দেখপুতে। ২ 
ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্বচিত্তয়ে। . ১১১২১ ম:॥ 
উতে রোদসী চর্ধণীনাং দেবী জনিত্রী। 

অতীজনংৎ। ১1১৩৪।১০ মঃ। 

হকন তাহারা অন্তনীক্ষ বা তুবলোককে পরিহার করিয়াছিলেন ? কেন 

তাহার] ভুবজাঁক বা অস্তরীক্ষকে (তুরুফাদিকে ) “জ্যেষ্ঠ”,সপুর্বনিকেতন” 
ঘা] “দেবপুজ? বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিলেন ন11 যেহেতু তখন একবাজ 

প্যবন্ম” (আফগানিস্থানের পূর্বভাগ, যাহা একটী সুদীর্ঘ অন্তরীগ 
তিন আর কিছুই ছিলন!) ভিন্ন অন্তরীক্ষের আব কোনও অবয়বেরই পুর্ভি ব 
শ্র্ভি হইয়াছিল লা। ফলতঃ ভারত পাঁগুতগণের প্রমাদাপ্রাতদষ্টভাষ্য ও 
বাস্কের ব্যাহত নির্ধঘচন পাঠ করিয়! অশেষশেমুধীসম্পন্ন ইউরো পরীয়গণ্ও 
বেদের প্রকতার্থবোধে সমর্থ হয়েন নাই। সমর্থ হইলে তাহারা আমাদিগেক 

সহিত মিলিত হুইয়! এককঠে সমস্বরে বলিতেন যে পার্শা বা অন্থবরের। তারত 
হইতে ইরাণ ও তুরুকফে গিক্লাছিলেন, পরস্ত ভারতীয় আধ্যগণ উহাদিগকে 

ইরাপে রাখিয়া তারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ন। জেদ্দভাষ! বাঙ্গাল! 
প্রভৃতি ভাষার গ্ভার় সংস্কতের বিকারএ্রতব, সুতরাং সেই জেন্দগাষায় জেন্বা- 

বন্ধ! প্রণয়নের অনুযান পৌনে ছুই লক্ষ বসর পৃব্বেই বে.তারতীয় খবির! তারতে 

খখেদ ও অথববেদের মন্ত্র সকল বচন! করেন, তাহা ম্যাকডোলেনপ্রত্বতি 

পাশ্চতাগণের চিন্তারও সম্পূর্প অনাধগম্য বটে । ফলত: পাশীগণ তৃতপৃধ 
ভারতসপ্তান ; তাহাদিগের ও আমাদিগের পূর্বপুরুষের! স্বর্ণভ্রত হইনম্বা এই 

ভারতেই আসিয়। বসবাস করেনম। তৎপর আত্মকলহবশত: তাহার! পন 
ভূত হই! এই ভারতহইতে পারস্যাদিতে পলায়ন করেন। তাহাদিগের এই 
এআসুর" নাম, এই ভারতেই সংঘটিত হয় । আমরা) দেবতা, জ্রাঙ্ধণ এবং 

$৩ 



৪১৮ মানবের আদধিজন্মভূমি। 

আধ্য, তহ।রাও সেই দেবতা, ব্রা্ষণ ও আর্য ছিলেন। তাহার] ভারতে 

আমিবার বছকাল পরে ভারতছইতে চাতুবর্ণা লইয়! তথায় প্রত্শে করেন। 

তবে ভাষার বিকারে তাহারা বলিতেন মাত্র-_ 

ব্রাহ্মণকে----বর্বন্, 

ক্ষক্সিয়কে-__-_চত্রী, 

বৈশ্যকে--- বাশ, 

শুদঃক-_--_শুদ নল শুদিন। 

শুনিতে পাই তাহারা এখন আর জাত মানেন না। 

কিন্তু অন্তপি তীাহার্দিগের নরনারীগণ কটিদেশে যজ্ঞোপবীত 

ধারণ করিতেছেন, তথাপি সাহাদিগের মধ্যে অগ্রি ( আত 

পরস্ম) ও সুর্যের উপাসনা পূর্ব প্রচলিত আছে। তবে পৌরাধিকগণ 
ভাষাকারগণ এবং কোষকারগণ এই অনুর" শবের বনু বিকিতার্থ 

ঘটাইয়াছেন। বৈদিক খাবিরাঁও যে কেহ কেহ এ দোষে দোষী না ছিলেন, 

এরপও নছে। “অমর বলিতেছেন যে-__ 

অসুর] দৈতাদৈতেয়াদজেন্্রোরিদানবাঃ। 

শুক্র শিষ্য দিতিন্ুতাঃ পুর্বদেবাঃ সুরঘিষ: ॥ 

অন্গর, দেতা, দৈতেয়। দনুজ, ইন্্রারি, দানব, শুক্র-শিষা, দিতিমৃত) পুর্বব- 

দেব ও সুদ, এই দশটা শব একার্থক, কিন্তু পরমর্থত; অযরের এই 

নির্দেশ, সর্ব।ংশে সহা নহে । কেন? 

যেহেতু, দিতিয় পুত্রেরাইঈ দৈত্য, দৈতেয় ও দ্িতিস্ত। প্কন্ত ইহারা 

কেহই “দানব” নেন । কেনন| যাহার] দুরু সন্তান, তাহারাই দনুঞজজ এবং 

ঘানবপদবাচা বটেন।” 

আবার দৈত্য ও দাননবেরা অস্রদিগের হায় ইন্জারি ও সুরদ্িট, বটল, 

কিন্তু তাহার! কেহই অনুর নকেন। তাহা” অবশ্যই 'তশুক্র-শিষা” বটেন, 

* ৈশাগণ আগর প্রতি আরা? “রাশ শর্দে পঙ্গিচিত। অগমণগিতছেপ শপাজ্জয়া 

কমন্ণপরণ 2 লাখ হা গলশা নটেন।। 



ভারতে দেবাসুরযুদ্ধ। ৪১৯ 

পক্ষান্তরে অস্থবুগণ গুক্রশিষ্য ছিলেন ন1। তবে কি জসুত্ কি দৈত্া, কি 

দানব, ইহার! সকগেই ম্ুরছিট. ও সকলেই “'পূর্ববদেব”। 
থে দেবা যঞ্তহনে| বক্তমুষে! দিবি অধ্যাসতে | 

৪০৯ পৃঃ «ম খ: মহীশুর কুষয্ভুঃ | 
যে দেবতার। শ্বর্গবাপী, অথচ যজ্ঞদ্ধেষ্ট। ও যজ্জের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন, 

তাহারাই পৃবদেধ, দৈত্য ও দানব। ণ 
অবশ, ব্রান্মণগ্রন্থ ও সায়ণাদি ইহাদিগকেও “অসুরঃ বলিয়াছেনঃ কেনন। 

ইহারা ও সুরবিরোধী (ননুর:)। কিন্তুবেদের কোনস্থানে ইহা নাই যে 
দেবতার "সুর । ফগভঃ যখন ভারভবর্ষে দেবতাদিগের মধ্যে পানভোজন ও 

উপাপন। লইয়া মহত্ব ও সংঘর্ষ ঘটন, তখনই একদল দেবতা] 

শ্থরাপায়ী আমাদিগকে শ্ন্ বা মাতাল বলিয়! গালি দিলেন। উত্তঞ্চ 

রাবাপণে-- 

হুরাপরিগ্রহাৎ দেবা: সুরাখ্য! ইতি বিশ্তাঃ। 

(এ বচন বর্ডযান রামায়ণে নাই, রঘুনাথের অমরটীকায় আছে )। 
তখন দেবতক্ত দেবপুঙ্গক ব! নবোপাসক মাংসাশী স্থুর দেবগণ, হবিধ্যাশী ও 
অণএপায়ী দেবতাদিখকে "অন্ত" বপিয়। গ।পি ছিলেন। এ “অনুর” শন 

গালিবণ5ক হইল কেন £ ইহা! পরমার্থতঃ গালিধাচক নহে । বেদের বছস্থলেই 

বরুণ, অগ্নি ও ইন্ত্রাদি দেবগণও এই সম্ত্রমতুচক অসুর শব্দে বিশেষিত 

হইয়াছেন যথ1-- 

ত্বং রাজ! ইন্দ্র নূন, পাহি অনুর ত্বং |  ১/১৭।২1১ম। 

স্বং বিশ্বেধাং বরুণ সি রাজা অসুর । ১০২৭২ মঃ। 

পিত। যজ্জানাং অন্গরে। বিপশ্চিত।ং আগ্ঃ। 81৩৩ মঃ। 

হে অসুর ইন্র! তুমি রাজা, তুমি মন্ুষ্যাদগকে রক্ষা কর। হে বরুণ! তুমি 

সকলের রাজা, তুমি অগ্ুর। অগ্নি যজ্ঞসযূহের পালক ও পরিতদিগেকর 

মধ্যে অসুর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম। কেনঃ 

অহ্ন্ প্রাণান্ রাতি দদদাতি ইতি অনুরঃ। 

বিন সকলের প্রাণদান করেন, তীঙাবুই নাম “অনুর” । পাশা বা অসুরের 
ঠাহাদিগের আরাধ্য বরুণকে এই অর্থেই '*অসুর” বলিতেন। পরিশেষে 



হও যানবের আদিজঝভূষি 

২ উহা তাহাদিগের আরাধ্য তগবান্ হইলেন । এই অনুয়ে! মান" শবই জেশ 

তাধায়-- 

'+আহুরে। যজদ।” 

জাফার ধারণ করিয়াছি। আমরাও বাঙ্গালা! ভাষায় উক্ত মহান বা 
বহংকে “মত্ত” করিয্! ফেলিক্পাছি কিন্ত ছু:খের বিষয় এই যে মোক্ষ মূলর 

ষলিয়াছেন বে--সংস্কত “গেধ্য” শব হইতে মজ দা শব্ধ বুৎপাদিত। 

যাহা হউক আমরা উক্ত অন্ুরের সেবক বৃতাদি দেবগণফে “জন” 
বলিয়। ভাকিয়! “নর” গলির প্রতিশোধ করিদাম। শেষে এমন 

একদিনও আদিল যে--বত্রাদির নিহত্ত। অসুর ইন্্রও শেষে-_ 

“জন্ুরত্ব:” ( অন্বন্ধং হল্তীতি )। 

হইয়া! পড়িলেন | যথা--ইন্ | অস্ত | 51২২৬ মঃ। 

এইরূপে দেবতত্ত দেবতার! “সুর” ও দেববিষোধী অন্থরভক ফেবতায়। 

. শ্অন্ুর" দামের বিষয়ীভূত হইয়! গেলেন। কিস্তুইহা উচিত হইয়াছিল না। 
কবল ইছাই নহে, কেবল যে অন্থুর শব্দের ধাতিচার ঘটিয়াছিল, তাহা ও নঞ্ে। 
বু বৈদিক খধি বৃত্রপ্রতৃতিকে দানু বা দানব 'বলিয়াও জ্রমেয় পরিধি আবও 
বিস্বৃড করিয়া! দিলেন । যথা 

সবজ্জমূ অবাভিনৎ দান্ধং। ১৮১১২ ম£। 
তত্র সায়ণঃ- দাচ্ছং দনোঃ পুং বৃজং। 

দান্থং আতিরঃ। ৭1৩1৪ মং। 

তত্র সায়ণ £ দান্ুং দনোঃ পুত্রং বৃত্জং আতিন: | 

সভ্তং দানবং হন। ৪1২৯৫ মঃ। 

সাঙণঃং-দানব: দনোঃ পুত্রং বৃত্রং। 

কিন্তু বলা'ৰাহছুল্য যে বৃ দঙ্ছু বা দিতির ভগিনী দনামুর পুত্র তিগ্ন 

অনুর কিডুই নহেন। ভগবান কৃষদৈপায়ন, তদীয় মহাভারতের আদিপর্কে, 

কাঁলতেছেন যে 

উত্বারিংশৎ দনো: পুআ্াঃ থ্যাতা: সর্বত্র তারত। ২১ 

5 ভেষাং প্রথমে! রাজ বিগ্রচিতি মহাষশাঃ। 

পট ' শ্ীরো নযুচিশৈব পুলোমা চেতি বিশ্রুতঃ॥ হব 



ভারতে দেবার যুদ্ধ। ৪৯৯ 

অমিলোধা চ ফেশী চ ছুজ'য়শ্চৈধ দানবঃ। 

অয়ঃশিরা? অশ্থশিবাঃ অঙ্বপস্কুশ্চ বীর্য্যবান॥ ২৩ 

তথ। গগনমূর্ধা। চ বেখবান্ কেতুমাং শ্চ লঃ। 

হবর্ডান রঙ্থোহস্খপতি স্বদপর্বাইজকন্তথা ॥ ২৪ 

অশ্বগ্রীবশ্চ সুগ্ষমশ্চ ভূহগুশ্চ মহাবলঃ । 

ইযুপাদে কচক্রশ্চ বিরূপাক্ষে! হরাহক্সৌ ॥ ২৫ 

নিচন্ত্রশ্চ নিকুস্তশ্চ কুপটঃ কপট সথ!। 

শরভঃ ভ্ভলতশ্চৈব শু্ধ্যাচন্্রমূসৌ তথা । 

এতে খ্যাত, দনোবংশে দানব; পরিকীর্তিতাঃ | ২৬ 

অন্ৌ। তু খলু দেবানাং শুর্ধ্যাচন্দ্রষলৌ স্বতৌ। 
অন্তে৷ দানবমূখ্যানাং শুর্ধ্যাচন্্রমসৌ। তথ! ॥ ২৭1৬৫অ 

অতএব দেখ! যাইতেছে--বৃত্র ও বলপ্রতৃতি অনুরঙগণ, কেছই দানগ 

নহেম। অধশ্য কফাধৈপারন--২৯ গ্লোকে দানহকেও “অনুর” বলিয়াছেন, 

কিগ্তু সে “অন্ুরশ শব্ধ "সুরবিরোধী”, এই অর্থের দেোতক মাজে। ইহার পরই 

মহাঙারত বলিতেছেন যে-_ 

দনাযুষঃ পুনঃ পুভাশ্ত্বারোহ নরপুঙ্জগবাত। 

বিক্ষরে। বগবীরো চ বুজজশ্ৈব মহান্রঃ 1৩৩1৬৫জ 

কশ্বপের পরী দনামুর বিক্কর, বল, বীর ও বৃ নামে মরিপুত্র। ইহারা 

সকলে মছান্ অস্থর বটেন। সুতরাং ইহার! চারি এ্রাতা দানব নহেন* 

দৈতাও ছিলেন না । ফলতঃ দনামুর পুত্র বীর, বল, বিক্ষর ও বৃত্রাদি 

লরাতৃচতুইর়ই অনুর পদবাচ্যে বটেন এবং তিতয় শখ্ধর প্রভৃতি--দেেববিরোধী . 

বলিগা অন্ুরও হইতেছেন। .কিন্তু তা বলিয়া টৈত্য ও দানবগণকে অহ্থর 

বলা ঠিক নহে । কেনন1 সুর ও ন্ুয়বিরোধী অন্থুর শ্শ ভারতীয় বন্ধ. 

তে দৈত্য, দানব ও অগ্ুরেরা! সমভাবে শুরদ্ধিট, ছিলেন বলিয়াই উবার 

এক পর্ধ্যাপ্নে গৃহীত হইয়া ছিলেন। যাহ। হউক বল ও-বুত্রগ্রতৃতি আধাদিগের 

বেদ.ও যাগধজের। বিরোধী হইলে, আধ্য উ'হাদিগকে আমর! শেষে “দান বা! 

দু বলিতেও প্রন হইয়াছিলাম। কিন্ত উছারা৷ আমীদিগের যেমন মাতৃত্রেক 

ভ্রাতা, তেই বৈমাঝ্রেঘ্ লীতাও বটেন। তাই বাফুপুরাণ বলিতেছেন যে 
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তসুর। যে তদা আসন তেযাং দাগাদবান্ধব2। 

অন্থরগণ সেই দেবগণের দায়াদবান্ধব খা দায়েদীভাই ছিলেন। উত্তঞ্ 
₹ফযছুমি-_ 

বৃতঃ খলু বৈ মন্ষ্তন্ত ভ্রাতৃব্য: | ১৮৪ পৃ৪&৯ মহীশুর 

অস্বপু্ব বুক মন্ুষদিগের ভ্রাতৃব্যছিলেন। সুতরাং তাহার! 
আদিতা দেবতাদিংগরুও ত্র(তবয (08317) ছিলেন। ফেননা অদ্দিতি, 

দিতি, দন্ত দনাধুঃ ও মন্থুপ্রস্ৃতি সহোদর ভগিনী এবং সকলেই 
কঙ্পপত্বী। 

এক্ষণে সকলে বলিতে পারেন যে পাণিনি ও আমর প্রস্তি ত "জাতৃষ্য” 
শের অর্থ শক্ত ও ভাইপে। করিয়াছেন? কিন্তু সে বিষয়ে উহার! অপ্রমাম 

ও নির্দোষ নহেন। ফলত: পিতৃব্য যেমন পিতার ভাই, তদ্রুপ জাতৃবযও 

ভাঙার ভাই । উংরাজীতে ০078511) শব্দ যে অর্থে প্রযুন্ত, সংস্কৃত ভাবায় 

ভ্রাতৃব্য শব্দও সেই অর্থের ছোভক। আমরা মন্দার মালা এ বিষয়ে গঞ্ভীর 

গবেষণা! করিয়াছি । যাহা হউক যে কারণে বৃত্রগ্রভৃতি জতুগণের সহিত 

ভাঁর তীয় দেন্গণের এই ভারতেই বিরোধ ঘটিয়াছিল, আমরা একে একে 

তাহার দমুল্লেখ করিব। কৃষ্ণম্গুঃ বলিতেছেন যে _ 

্ যে দেবা যন্তহনোধজ্ঞমুষঃ পৃথিব্যাং অধ্যাসতে | 

৮০৫ পু ৫ম খণ্ড মহাস্থর নং । 

পাথবী বা ভারতবর্ষে কতিপয্ন দেবতা যজ্ঞান্ুষ্ানকারী ডদবগণের যঞ্জ 

ধ্বংল করিতেন ও যচ্ছের উপকরণাদি চুরি করিয়া লইয়া! যাইতেন। 

এস যজ্ঞ ধ্বংসকারী যজ্জোপকব্ুণহত্ড। দেখগণই বৃত্র ও বগপ্রসভৃতি অন্ুর- 

গ্ণ। তীহ।র| কি প্রকারে যজ্জোপকরুণ হরণ করিতেন? খগবেদে 

বিধৃত আছে যে-- 

ত্বং মায়াভিরপ মারিনোহধমঃ। স্বধাতির্বে অধি শুপ্তোৌ অন্গুহ্বত | ৫৫১।১ম 

তত্র সায়পভাব্যং £--হে ইন্দ্র! ত্বং মামাছি: জয়োপারজ্ঞানৈ (ঘায়েতি- 

জাননাম ) যদ্ব। মায়াভিঃ লোক প্রসিদ্ধেঃ কপটেঃ মারিনঃ উক্লক্ষণমায়ো- 

পেভান্ বৃত্রাদীন্ অঙ্গুরান অপাধমঃ অপাজীগমঃ ( বিমতির্গতিকর্দ। ইতি 

কক্ষ) যে জন্ুরাঃ স্বধাতিঃ হবিলন্শৈরনৈঃ শো অধি শোতমানে হবকীয়ে 



ভারতে ঘেব।সুরসুদ। ৪ ৩ 

মুখে এব অন্ধুহ্বত অহোৌধুঃ, নাগো। তান্ অগ্ুরান্ ইতিপুর্বেশ সম্বন্ধ: । 

তথাচ কৌবীতকিভিরায়ায়তে__ 

“অনুরা বৈ আত্মন্ অন্ভুহবুঃ। উদ্ধবাঠেইগ্রৌ তে পরাভবনৃ” ইতি। 

বাদনেয়িভিরপি আন্নাতং দেবাশ্চ হবৈ অগ্গরাশ্চ অন্পর্ধপ্ত । ততো 

অন্গরা অভিমানেন কশ্বৈচন ভুহুম ইতি শ্বেযু আস্তেযু জুহবতশ্চেরঃ, তে 

পরাবভূবু" রিতি। 

দয়াননভাব্যম £--হ* সেনাধ্যক্ষঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞানোপায়ৈঃ অপ দুরীকরণে 

মারিনঃ নিশ্দিতা মান] প্রজ্ভা বিদাতে যেবাং তান মাঁফ়নঃ তান্ অধম | 

অধঃ কম্পধ, শ্বধাভিঃ অন্লাদি ভি: উদ্নকার্দিতির্ব যে চোরদশ্বাদয়ঃ 

পরশন্বাপহর্তীরঃ। অধি উপরিভাগে শুপ্তো শয়নে কৃতে সতি। অত্রর্র্থ 
ব্যত্যয়েন শঃ। অন্গুহবত ম্পর্ধীন্তে । 

দজানুবাদ ;--যে অন্থরগণ যক্ঞ অন্ন আপনাদিগের শোভনীয় মুখে 
স্থাপন করিয়াছিল * হে ইন্দ্র সেই মায়াখীদগকে- ভু'ম মায়াঘার! পরাস্ত 

করিয়াছিলে। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে একদা দেবতক্ত আধ্যসন্তানগণ যজ্যে ক্ষীর, শর্কর। 
তুল ও কদলী দিয়া পিতৃপণোদেশে পিগুদান করিতেছিলেন, তখন 

বুত্রাদি অন্তদল ( একালের ব্রাঙ্গদিগের স্যার ) বলিতেছিলেন যে-- 

হে ত্রাতগ | একি করিতেছ, এমন উপাদেয় বস্তগুলি অগ্রিতে নিক্ষেপ 

করিতেছ। উহ! কি বাপ দাদার] পাইয়। থাকেন? 

ইহ! বলিয়৷ তৎসমুদ্রয় পিগুাদি আপনাদিগের চন্্বদনে দিয়! টপাটপ 
গিলিয়া ফেলিতেন। তাই বক্ষণণীল দলভুক্ত দেবযুণ উন্নতিশীল দলকে অপুর, 

মু, শিশদেব এবং দাস ও দন্যুপ্রভাত মধুর সম্ভাষণ করিতে আস্ত 

করিলেন। উক্তঞ্চ খচি-_- 

বি সম্বাণং কুথাহ বিভ্তমেষাত, ষে ভূঞ্জতে অপৃণন্তো ন উক্খৈঃ। 
অপবতান্ প্রসবে ববৃধানান্ ব্রহ্ম ঘিষঃ সুর্ষাৎ যবরস্ব ॥৯.৪২।৫ষ 

হে শ্রাঙগণ! যাহার কেবল উদরসর্ববন্ব, যাহারা আমাদিগের লামমন্ত্র্ার। 

উপাসনা! করে না, কোনও ত্তরতান্য়মেরও পার ধারে না, অথচ কেধগ 

বসিয়! বসিয়। বংশবৃছি। করে ( প্রসব বধৃধানান্) স্ই ব্রতহীনাদগেন বুখ। ধন 
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কাড়ি লও । লেই বেদঘ্েষীর্িগকে হুধ্যে্র অধিকারহইতে পুর কিয়! 
দ্বেও। তথাছি-- 

ম! শিপ্দেবা অপিগশুখতং নং 161২১1৭হ 

তত সারণ :--শিশ্রদেবাঃ শিশ্গেন লীব্যস্তি জীড়ন্তি ইতি শিশ্রদেবাঃ । 
অব্রঙ্গচর্ধযা ইত্যর্থঃ| নও অন্মাকং খতং য্ত্রং তং বা মা অপিগু: ম! 
অপিগমন্। 

হে ইন্্র! দেববংশীয় যে সকল লোক কেবল উদয় ও শিশ্নষর্বশ্, উহা 

যেন আমাদিগের যজ্ঞের কোনও বিদ্ব জলম্মাইতে ন! পারে । তথাহি--- 

পরািঘা! যূরদেবান্ শৃর্ীছি।১৪।৮৭1১*ঘ 
হছে অগ্নে! তুমি এই মুরদেষগণকে তীব্রতেঞজনঘার? ঘধ কর৭ এইমূঢ় 

অস্গরেরাই আফ্রিকার যাইনা 11907 নামে খাত হইয়াছিলেন। 
তথাহি-- 

তীক্ষেণ অধে চক্কুষ! রুক্ষ জং প্রাঞ্চ বসুুভাঃ প্রণয় গ্রচেতঃ | 
হিং রক্ষাংদি অভিশো শুভানং ম| তব! দতন্ যাতুধান। নৃচক্ষঃ 1৯৮৭১, 

হে অগ্নে। ভুমি তীক্ষদৃত্টিার। আমাদিগের বহুকালের যজ্ঞ রক্ষা কর 

যেন বিপক্ষের! উহ! নষ্ট করিতে না পার়ে। হে প্রজ্ঞাবন্ অগ্নে ! আমাদিগকে 

ধনদানে প্রীতকর। আর এই অসুরের! দেখিতে মান্ধুবের ভার (বৃ- টক্ষঃ) 

কিন্তু কারধ্যতঃ ইহার! রাক্ষস । ইহারা! তোমার নিকট কম্িষ শোক প্রকাশ 

করে-_কিন্তু তুমি তাহাতে ভুলিও না, তুষি এই হিংত্র রাক্ষস্গুধিকে বধ কয়। 

তথাহি-__ 

দহ অশসে। রক্ষসঃ পাছি অন্যান্ দ্ররহোনিদঃ অবস্থাৎ1১৫1৪।৪ম 

হে অগ্পে যাহার! বেদমস্তরে আরাধনা করে নাঃ সেই ভিংসক নীচ 

রাক্ষমদিগহইতে আদাদিগকে রক্ষা কর ও উহাদিগকে ভশন্ম করিয়া বধ 

কর। তথাহি-- 

সত্ববশ্বদপদ্িষে! সুযোধি জাতবেদং, অদেবীরগ্নে অয়াতীঃ 1৩১১৮ 

হে অগ্নে তুমি দেবদ্ধেষী শক্রগণকে আমাদিগের নিকট হইতে দুর কত? 
হধ/ছি-_ 

আগে আলক ইন্দ্র উতরে ।৩1৫1৫য 



রা ভারতে ফেবাুরধুদ্ধ? কহ 

চে অগ্মে হুমি আমাদিগের ষজ্যরগ্দার জন্ত ইল্্রকে ভারতে আনয়ল কস ্ঁ 
ভথাহি-_- | টা 

অভ্োদেব! অবস্ নো যত বিষুঃবি উত্তরে । সু 

পৃথিবা; সপ্তধামতিঃ 1১৬২২।১ম রঃ 
ইন্দ্রাজ বামন বিষুট সপ্তর্ধিদিগের সপ্ততবন বিশিষ্ট থে উত্তম পুঁথবী খানি 

ত্বর্গহইতে পাদ্বিক্ষেপপূর্বক ভাবভে আগমন করিয়াছিলেন, দখা 

খলামাদিগকে সেই শ্বানহইভে রক্ষা করুন ভখাহি-- 

প্রতি প্রধাহি এ হুযে। নুন যহঃ পর্থেবে সনে ঘনম্ব। 

আধ যতদেষাং পুুব্্াল এভাঃ,তার্থে ন অর্ধাঃ পৌংঙ্গানি ত%ঃ /৬।১৬া১থ : 

তত্র সায়ণঃ "হে ইত্সা ত্বং মীডতষণ উদ্দকসেকুন নূন্ পরে 

নপাকারান্ বাঁ যহে] মহতঃ মেথান্ প্রতি বাহি অভিগচ্ছ । মেবানাং বন্ররূপেশ 
সরাকারত্ব যুক্তং । গত্বা চ পার্ধবে স্তন 'পুথিণত ইত্যসরিক্ষমা/: 

'তৎসন্বন্ধিনি স্থানে ঘতর্দ প্রধত্রং কুক্ু 1 শত: স্হ যুধ্্ষ উত্ার্থতি। যথা 

হবিঃপ্রদাতুন্ কন্পনির্ববহকান, মহচতো যঙ্জনানান, প্রতি গচ্ছ। গত্বা চ- ণ 

পার্থিবে সনে দেবখজনে যব হদ্ধং কুরু। হাবির্ভোজজনায় । অধ অপিচ বহু: 
ঘন! এবাং ত্বৎসঙ্থায়কারিপাং মরুতাং সঙ্দ্ধিনঃ পুথুবুপনাসঃ বিভ্তীরশমূলা এপ্তা » 
পৃষদ্র্ণ। গন্তাবেো। বা অঙাঃ অর্ধাঃ অবেঃ শত্রোঃ পৌংস্থানি পুংস্বকশ্মাবি-' 

তীথে ন যুদ্ধনার্ধে ইব তন: তিঠস্তি মেখান্ আক্রমন্তে । ষঘা! এবাং মরুতাৎ 
পৃথুবুাস: বৃহন্স,লাঁ এতা কৃষ্ণবণ) মেঘাঃ তিষ্ঠন্তি। তত্র বৃষ্টান্তঃ--অর্ধ্যঃ ". 

বঅননায়ন্ত স্বামিনঃ পৌংস্তানি বানি ভীর্থে ন রাশবীধ্যাং বথা তিষ্ঠন্তিঃ ; 

শত । ১ 

দয়ালন্দ ভাধ্যং..- প্রতি প্রয়াহি গস্তু, ইন্ত্র প্রথতমান মীবঃ জআুখৈঃ এ 

সেচকান্ নন্ নায়কান্ মহঃ মহতি পা'থবে পৃথিব্যাং বিদিতে স্দনে গৃহে যতন্্ 

ততখানোভব। অধ 'আনপ্তরং যৎ যে এবাং পুথুবুগ্গাস: বিস্তাাস্তরিক্ষাঃ ভা] 

ভীর্থে তরস্তি হেন তশ্ষিন্ত ন ইব অর্ধাঃ বৈশ্য পৌংক্জানি বলানি তং ্ 

গৃতিষ্ঠ্তি | 

দত্ডজান্ুবাদ...হে উত্দ্র তুমি উদ্কসেচেক, পোরুযাবশিষ্ প্রকাণ্ড মেতের 

শ্ন্ভিমুখে গযন কলু। অঁওবান্ষ প্িদেশে পাবি) দে কব! যুদক্ষেক্জে 

যম 

্ 

০৪: 

বদ 
হে 

» ৯১ ২৯ 

পাও বাশি 
কুহু দিস 



৪২৬ মানবের আদিজজ্মভূমি। 

শক্রুদিগের পৌরুষের জায় মরুদগণের বিস্তীর্ণ পদ অঙ্বগণ যেখদিগকে আক্রমণ 
করিতেছে। এ 

উদ্ধত ব্যাখ্যাক্রিতয়ই ত্রষ্টাদপি ত্রষ্ট । বু যেঘ, ইন্জ বারিবর্ধণের মালিক? 
পর্বাত মেঘ, এই সকল সিদ্ধান্ত অতীব অভ্ঞানতামূলক ৷ তৎপর প্রস্তত মন্ত্রে 
মেঘ মরুৎ 'বা অশ্বের সহিত কেন যে ইহাদিগের মূলাকাত হইল, তাহ! 
আমর! ভাবিয়াই অস্তির। অর্ধা শব্দের একার্থ বৈশ্ঠ বটে, কিন্ত এখানে এই 
অর্ধ) শবের অর্থ ইহার] সে বৈশ্যও করিলেন না। অবশ্য এই মন্ত্রী সহজবোধ্য 

নছে। কিন্তু তা বলির যে যাহ! একটা ব্যাখ্যা ক্িতে্ হইবে, এরূপ নছে। 
আষর। যনে করি যে, যখন তারতষাসীর! ন্বর্গের দেবগণের নিকট 

রক্ষা বা সাহায্য প্রার্থনা! করেন, তখন স্বর্গস্থ কোনও জারতছিতৈষী দেবত। 

“(বেন ব্রঙ্গ! বা বিশ্ুঃ) ইন্্রকে ভারতে পুনরাগমন করিতে বলেন। 

মন্ত্রে সেই ভাবের কথাই থাকা সম্ভব। সায়ণ ও দয়ানন্দপ্রভৃতি “তে তব", 

"মে মষ" ও গচ্ছতি_-গম লট তি, ঈদৃশ ব্যাখ্যা ও বুপত্তি লিখিতে 

পশ্চাৎপদ -হয়েন নাই, কিন্তু ইহারা কেহই “মীহল,যঃ” ব। “মীঢ়,বঃ” পদের 

নিকট দিয়াও যান নাই। আর ইহার অর্থযে কেন প্উদকসেতুন্” হইল, 

সাহাও বুধাইঘা দিলেন না । ! ! আমাকেও অনুমানের সাহায্যে এই শব্চীর 

ব্যাথা! করিতে হুইল । 

্রকুতার্থবাহিনী...ছে মহুঃ মহন! যহায়্ন্ সহদর ইন্্র ত্বং পার্ধিবে 
সনে পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে, যীচুবঃ অশ্রুবারি মুঞ্চত; নূন, জনান, প্রতি তেবাং 
অশ্রমোচনার্থং প্রধাছি প্রকর্ষেণ গচ্ছ। অধ অথঅনন্তপ্নং গত্বাচ যতম্ব 

তেষাং হঃখদূরীকরণায় প্রবত্বং কুরুঃ। অহমেকাকী গন্ধ! কিং ররিহ্যামি ? 

ইত্ত্যাশঙ্কানিরসনার় আহ-বৎ যতঃ পুথুবুপ্লাসঃ পুথুবুপ্াঃ (ব্যত্যয়েন ) 

পুথুবুয্রানাং ভারতে দৃঢ়মূপানাং এবাং প্রধানপুরুষাপাং অধাঃ ( ব্যত্যন়্েন ) 

আর্ধাপাং কি দিতি শেষঃ এভাঃ (ব্যতায়েন ) অন্মিন তীর্থে পুণাক্ষেত্রে 

রণভৃদৌ পৌংস্কানি পুরুষকারাঃ শৌধ্যবীর্ধ্যাদীনি ন তঙ্থুঃ (ব্যত্যয়েন) ন 
তিট্স্তি বিগ্ুস্তে এব? ত্বং তৈঃ সহ বিলিত্ব! বুত্রাদীনাং শাসনং কুরু ইত্যর্থ:। 

হে ইন্ত্র! ভারতবাসিগণ অতি করুণভাষে তোমাদের সাহায্য পার্থন! 

'ক্ষরিতেছেন। তুমি তাহাদিগের ছঃখবিষোচনজন্ত তথায় গমন কর ও 



ভারতে গেবাস্ুরযুদ্ধ | ২৭" 

সে বিধয়ে ঘথাশক্তি যত্বপরায়ণ হও। আমি একক যাইয়। কি করিব? 

হে ইন্দ্র ভুমি এ তয় করিও ন1। ভারতে যে সকল প্রধান প্রধান লোক তথায় 
আপনাদিগের ভিত্তি ঘড় করিয়া! আছেন, তাহার! রণাজনেকি কোনও 
পুরুষত্বই প্রদর্শন করিতে গারিবেন ন1? তুমি তীাহাদিগের সহিত যিলিত 

হুইয়। কার্ধ্য করিবে । তথাহি-_- 

আ যে বিধায় সচথায় দৈবাঃ 

ইঞ্ায় বিষুঃ: স্ুকৃতে নুকৃতরঃ। 

বেধ। জঙিম্বৎ ত্রিষধস্থ আর্ধাং। 

গতন্য ভাগে যজমান মাতজৎ ॥ ৫1১৫৬।১ম 

্বর্থঘাসী শোভনকর্্ম। বেধাঃ (বিফো। চ বেধাং) বিষ, শোভন কর্ম! ভাত ইলের 
সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। তিনি ভারতে আসিয়! আর্ধাগণকে 

যজ্ঞভাগপ্রদানপুন্বক প্রীত করিগ্নাছিলেন। 

এতঘানা জান গেল যে উপক্রত ভারতীয়গণের আহ্বানক্রমে ইন্জ্র ও বিষুঃ 
উভয় ভ্রাপ্তাই পুনক্নায় ভারতে আগমন করেন । তাহাদিগকে মমাগত দেখিয় 

ভারতবাসী গেবমুগণ বলিতে লাগিলেন যে_ 

ইন্ত্র তয়ামহে অতয়ং কৃধি।১৩1৫০।৮ম 

হেইন্্র! জঅন্থরগণের অত্যাচারে আমর! বড়ই ভীত হুইয়াছি, তুমি আমা- 

দিগকে নির্ভয় কর। তথাহি-- 

যচ্ছিদ্ধি স্ব! জন! ইষে নান। হবন্তে উতয়ে। 

অন্মাকং ব্রন্দেদ নিশ্ ভূতু তেহহ! বিশ্বা চ বর্ধনম্।৩1১।৮ম 

তত্র সামণঃ-_ইমে দৃশ্যমানাঃ সর্বঞজনাঃ হে ইন্দ্র ত্বাং উতয়ে রক্ষায় হবস্তে। 

অশ্মকম্ ইদং ব্রঙ্গ স্তোআমেব হে ইন্দ্র তে তব বর্ধনং £বর্ধকং তৃত়ু 
তব্ভু। 

হেইন্দ্র! নানাশ্রেণীর লৌক নকল তোমার রক্ষার জট আহ্বান 

করিতেছে । আমাদিগের বেদ মন্ত্র সকল চিরকাল ভোষার যশোবন্ধন করুক। 

উত ক্রবস্ত নোনিফো নিরন্ভত শ্চি্দারত। 

দধান! ইন্জে ইন্দ,বঃ 88181১ম 
হে ইন! আহাদিগের নিন্দকেরা বলগিয়। বেড়াইতেছে যে জানর। ভুমি ভিন্ন 



3২৮ মানবের আদিজন্মভূদি-। 

অন্যকোনত দেবতার আরাধনা করিব ন, কিন্ত তাহাতে আমরা বিচলিত 
হইবার নহি। 

স্বং হি নঃ পিত] বসে। ত্বং মাতা শতক্রতে! ৷ 

বতৃবিথ অধ তে সুম্নমীমছে ॥১১1৮৭।৮ম 

হে শতক্রুতো ! তুমিই আমাদের পিতা ও মাতা, কেনন। তুমি আমাদিগকে 
এই ভাব্রতবর্ষে বাসস্থান প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমারই সুখসৌভাগচ 
প্রার্থনা করি। | 

ত্রাতারং ভ্বা তনুনাং হবামকে 

অবস্পর্ত রধিবৃজ্ঞার মন্ময়_ং 1 

বুহম্পতে দেব্নিদে! নিবহ'় 

ম। দুরেব। উত্তরং মুন্ন সুর্শন্ 1৮1২৩হস 

হে বৃহস্পতে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই উপদ্রবকারীঙ্িগের হত্তহইতে 

রক্ষাকর, তাই তোমাকে ভাকিতেছি। তুমি আমাদিগের হইয়াই বল। 

আর এই দেবনিন্দাকারিগণকে দুর করি! দেও। এই হূর্বদ্ধিরা ধেদ 
ভবিষ্যতে সুখী হইতে না পারে । তথাহি-_- 

পরা সুদন্য মঘব্ন্ অনিআন্ সুবেদানো বস্তু কধি 

অন্নাকং বোধি অবিতা নহাধনে তব বৃধঃ সথীনাম্ ॥৩২৭ফ। 

.€হু মঘবন্! এই শত্র্দদগকে একবারে তাড়াইয়। দেও। যাহাতে জারা? 

প্রচুর ধনলাত করিতে পারি, তাহা করু।। আমাদিগের রক্ষা করিয়াও এই 
তীষগ সংগ্রামে বর্ধরিতা হও। তথাহি-_ 

উত্ধা মন্দস্থ প্োোমাঃ কণুষ রাধে জদ্রিবঃ। 
অব ব্রঙ্গদ্ধিবে! জহি ॥১1৫৩1৮ম 

হে বঙ্ধারিন্ ইন্দ্র! আন।দিগের স্ততিমস্ত্র সকল তোমার মনকে যাতাইয়া * 

ভুনুক। তুষি, আমাদগকে ধন শন কর ওঘযাহারা,আমর্দিগের বেদে' 
ছ্বেষ করে, উল্বাঙ্দিগকে মারিয়া ফেল। তথাহি-_ 

অগ্ব্রতম্ অমাহুবন্ অবঙ্কানং অদেবয়ুম্। 

অধ স্বঃ সখা ছুধুবীত পর্বত? নুত্বায় দন্থাং পর্বাতঃ 1১১/৪৯৮ক 

হেইন্জর! ফাহাবা দেবতা মানে নাঃ পরন্থ কেেববিরোধী, বঙ্জ করে না, পরক্ত 



হারতে দেনাজরযুক্ধ । 8২৯ 

অন্তব্রতী, যাহার। মনুষানামেরও যোগ্যনছে, উচ্থাদিগকে হর্শহইস়ে নিয়ে 

নিক্ষেপ কর । টিহার! বড়ই আততায়ী (ুপনায় হুষঠু নুহঙ্ছে) এই দস্ুদিগকে 
পর্ষে পর্বে কাটিয়া বধকর। তথাহি-- 

রন্ধয় কঞ্চিদ স্রতং (81১৩২।১ম 

হেহ্নত্র! কোনও বিচার না করিয়! ষে কোনও ব্রতহ্ীনকে বাধা এদান 

কর । তথাহি-. | 

ত্বং নঃ পশ্চাৎ অধরাৎ উত্তরাৎ পুর ইন্ত্র নি পাহি বিশ্বতঃ 1 

আরে জন্মং কণুছ দৈবাং ভয়ং আরে হেতী রদেবীঃ 7১৬।৫০।৮ম (দ্ত৬১)।, 

হে ইন্দ্র তুমি আমা দিগের পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব, সকল দিকৃহইতেই 

রক্ষা কর। সঙ্জাতীয় দেবগণহইতে আমাদিগের যে ভয় জন্মিয়াছে, উহা দুক $ 
কর ও দেববিরোধীদিগের অস্ত্রশস্থও যেন আমািগের কিছু কষিতে, 

পাবে না। তথাহি-- 

সা! ত্বামূর অবিষাবে ম! উপহন্বান আ দতন্ । 

মাকীং ব্রদ্ষদ্বিষোবনঃ ॥২৩1৪৫1৮ম 

ছে ইন্সা। উক্ত মুড়ের! যেন তোমাকে প্রতারিত করিয়! উপহাসাষ্পদ না করে: 

ভুমি কখনই প্র বেদতেষ্টাদিগের পক্ষাবলন্বন করিও না। তথাছি-_ 
অব নে কুজিন1 শিশীহি খচা বনেনানৃচঃ | 

নাবহ্বা বত ধক জোবতি তবে 1৮1১*৫1১ষ 

হেইন্্র! আমারিগের কোনও অপরাধ হইয়া থাকিলে, উহা ক্ষ্ষা 
কর। আমরাই তোমার প্রতাপে ও খকের প্রশ্তাবে উত্ত, খকৃশন্ঠ লেঁক- 

দিগকে হিংসা ক'রব। বেদমন্ত্রহীন হজ্ব, বজ্ঞই নহে, উহা বৃধা। উহা 

তোমাকে প্রীত করিতে পাবে না। তথাহি-- 

আরাত শক্র মপবাধন্ব দুরং পুরুহুত £খ।৪২।১০ 

হেইন্ত্র! তুমি এই শক্রগণকে আমাদিগের নিকটছুইতে দুরে তাড়াইয়া 

দেও। ইহারা বিন! বাধায় যাইবেনা । তথা ছি... 

অকর্থা দস্ছারতি নে৷ অন্তর ন্তব্রতে। অম্বানুষত । 

 খংতশ্ত অবিআহন বধ সন্ত দভ্তয় 1৮1২২১০ম 

£হ অনিভ্রহন, ইলা! আবাদিগের চতুর্দিকেই এরূপ বহু লোক আছ্ছে 



৪৩৯ মানবের আদিঞন্াডূমি। 

ধে, উহার! উদনরর্ধন্ব, কোনও ধর্খ কর্ণ করে না, কিছু জানে নাউহাদিগের 
আচাবুব্যবহারও স্বতন্ত্র, উনার! মন্ছুধ্যের মধ্যেই নছে। তুমি উদ্ত সামহীন 
দিগকে বধের জন্ত হিংসা! কর । তথাছি... 

সং ইদ্র গর্দতং মৃণ হুবস্তং পাপর়ামূয়! |৫1২৯1১ম 
ছেইন্! এ গর্দঘভটা পাপমুখে তোমায় নিন্দা করিতেছে, তুমি উহ্নাকে 

মারিয়া ফেল। তথাহি... 

অপ প্রাচ ইন্্র বিশ্বান্ অনিক্রান্ অপাপাচো অতিভূতে ছদন্ব। 
অপোদীচে। অপ শুরাধরাচ:, উনো। যথ1 তব শন্মবন্ হদেম ৪১/১৩১।১*য 
&ে শুর শত্রুর অভিতবকারী ইন্দ্র! 'আমাদিগের পূর্বে, পশ্চিমে। উত্তরে 

ঈক্ষিণে যে লকল শত্রু আছে, ইহাদের সকলকেই তুমি দুর করিয়! দেও । 

তাহা) হইলে আমরা তোমার প্রদত বিস্তীর্ণ গৃছে (শর্শন্- শর্শণি) বাল 
করিয়! সুখী হইতে পারিব। 

মা নঃ স্তেনেত্যো থে অভিদ্রহঃ, পদে নিরারিণে! রিপবো! জন্নেযু জাগৃধুঃ। 
জআদেবান! মোহতে বিব্রয়ঃ হি বৃহস্পতে, ন পরঃ সায়ে! বিহু: ॥ 

১৯২৩ বম 

হে ইন্দ্র! যাহার] আমাদিগকে প্রাণে বধ করিতে ঢাছে, যাহার আমা" 

দিগের অর কাড়ি! খাইতে লোলুপ, যাহার! দেবগণকে বঙ্গন করিতে অতি- 

লাধী, বাহার। পরম পবিত্র সাম জানে নাঃ তুমি আমাদিগকে লেই 

চোরদিগের হস্তে সমর্পণ করিওম] । 

পদা পণীন্ অরাধসেো নিবাধন্ব, 

মহানপি, ত্বা। কশ্চন প্রতি 1২৫৩/৮ম 

ছে ইন্ত! তুমি অতি মহান, এজগতে তোমার সমকক্ষ আনব কেহ 

আই। ভুমি এই আরাধনাশুগ্ত পণিদ্িগকে পদাধাতে বাধা দেও। 

তথাহি-- 
গ্রাবাণঃ সোমানোছি কং সথিত্বপায় বাধন | 

জহি নি অত্রিণং পণিং বকে! ছি সঃ ৪১৪।৪১।*ম 

হে অগ্নে! সোমলতা ছেঢ প্রপ্তর খঙু, কাহার সহিত বন্ধুতা পাতে 

খোগা নহে। পণির। বাত, উহ্াদিগকে মারিরা ফেল। তথাছি-. 



তারতে দেবাছছুর বু । ৪৩৯ 

নি অক্রতুন্ গ্র্থনে! মৃগ্রবাচঃ পণীন, অশ্রদ্ধান্ অবৃধান, অযজ্ঞান.৷ 
গ্রপ্র তান, দশ্থযন, অগরিবিবার, পূর্বস্ঠকার অপর্াান, অযগ্গা,ন্ ৩।৬1৭ম, 
অগ্রিদেষ! ইতিপৃর্ববে যজ্ঞহীনদিগকে একবার অবগীত করিয়াছেন, 

এবারও তিনি কর্ধহীন, পরুষভাষী) অশ্রদ্ধেয় মনুষ)ঃসমাজে হেয় যঞ্ঞহীন 

শ্ীটকাট। দম পণিদিগকে নিতান্তই দূর করিয়! দিউন (নিবিবার় )। 
তথাহি-_ 

খং বর্তয় পণিং। ৩1১৫৬।১০ম 

হে অগ্নে! এই পণিদিগকে শূন্যে চালান কর, ইহার। মন্তুষ্য সমাজে 

থাকিবার উপযুক্ত নহে । হথাহি-_ 
জুরতং পণেরন্থং 1৩1১৮২।১ম 

হে অখিনীকুমারঘ্বর। তোমর। পণিদ্দিগকে প্রাণে বধ কর। তথাহি-- 
হুদ অদেবর টু ভ্নং 1২৪ 

অ্স্তে। বিশ্বা অপদ্ধিব; | ২*।৬৩।৯ম 

হে সোম! যাহারা দেবহিরোধী, ও আততাম্ী তুমি তাহাদিগকে 
প্রহারপূর্বক দুর করিয়া দেও। তথাহি-_ 

জহি শক্রমস্তিকে দূরকে চ ঘঃ। 

উর্বাং গব্যুতিং অভন্বঞধচ নঃ কৃধি ॥৫1৭৮৯ম 

হে সোম! নিকটম্থ বাদূরস্থ সকল শক্তকেই বথ করিয়। আমাদিগের 
বিস্তৃত গোচারণ ভূ।'ম ভয়শুষ্ঠ কর। তথাছি__' 

বিজানীছি আধ্যান্ যে চ দশ্তাবঃ। 

বহিচ্বতে বন্ধয়! শাসদব্রতান্ ৪৮1৫১।১ম 
হে ইন্দ্র! আদিমনিবাসী অনার্ষোরাও যাগ যজ্ঞ করে না, আর এই আর্য 

বত্রাদিও যাগযঞ্র করে না। এখন দেখ কে আর্ধা, আর কে অনার্ধা, ব কে 
দনুযু। উক্ত বুত্রাদিও দন্থ্য তির আধ্য নহে। তুমি এই ব্রতহীনদ্বিগকে 
হজ্জকারী আধ্যদিগের জন্ত শাসনপূর্বক বশে আন (€ রধ্যতি বশ্গমনে 
যান্ক )। 

রন 

কদ! মর্তা মরাধসং পর্দ্। ক্ষুম্প বিব স্ফুরৎ | 
কদ। নঃ শুশ্রবৎ গির ইত্দ্রো অঙ্গ +৮1৮৪1১ম 



সহ মানবের আমিজন্মভূমি। 

তাই ত, হে প্রাতৃগণ! ইন্্র কবে সর্পকণার ভার এই আরাধনাশন্ঠ 
লোকগুপিকে পদাখাতে বিনাশ করিবেন? কৰে ভিনি আমাদিগ্সেষ এই 

কাতর প্রার্থনার কাণ দিবেন ? 

দেবগণের বাক্য নকল শ্রবণ কারয়! দেবরাজ ইন বলিলেন যে-- 

কিং মাং নিন্দতি শত্রনে। অনিজ্রাঃ 1৭18৮1১০ম 

হে প্রেবগণ ! এই ইন্দ্রবিরোধী শক্রব, আমার কেন লিনা! করিতেছে? 

তথাছি-_ 

কিং | মনিজ্জাঃ কণবন্ অন্কৃকৃথাঃ1৩1২।৫ম 

হে তারতবাসী দেবগন! ইন্ত্রবিরোধী উকৃথহীন এই লোক ষকল আমার 

কি করিবে ? 

অহ মৎকং কবয়ে শিশ্পথং হখৈঃ, 

অহং কুংপম্ আব মাতির্ূতিভিঃ । 

অহংগুষ্ঃত্ত শ্বথত। বধর্থযং, 

নষে। ররে আর্যযং নাম দন্তবে 1৩1৪৯1১*ম 

হে দেবগণ, ষেআমি উশনার জন্ত অংকনামক আদিমনিবাসীকে বহু 
প্রহারঘারা বধ করিয়াছি, আমি উপক্রত কুংসকেও এইরূপ উপায়ে রক্ষা 

করিয়াছি, আমি শুষফ্ের বষের় জন্য হননাস্ত্র ধারণ কব্ম়াছি। সেই 

আমি এই সঙ্জাতিবিরোধী দম্াগণকে আর্ধ/নাম দিব ন!। এখন হইতে 

ইহারাও দশা ও দাপ বলিয়া! পরিচিত হইবে। | 

অবক্ষৌমি দাসন্ত নামচিৎ1২।২৯৩1১ন 

তত্র সায়ণ:_অহমপি দাসঙও নামচিৎ অবক্ষৌমি অবগন্সি) নামধের 
মপি নাশয়ামি । 

কেবল ইহাই নহে আমি এই দন্ুযু বা দালদিগের নাম গধ্যপ্ত 

লোপ করিব । উহাদিশকে সবংশে নির্বংশ করিতে হইবে 1 
তথা | 

অয় মেমি বিচাঁকশৎ বিচিদ্বন্ দাস মার্ধ/য্। 

পিবাষি পাকম্থত্থনে। আভিধীর মচাকশং। 

বিশ্ব্যাথ ইন্দ উত্তর: 1৯৯1৮ *১৭ম 



তাক্সতে দেবাস্থরধুদ্ধ । ৪৯৩৬ 

ছে দ্েবগণ ! আমি আর কেহ নই, আমি ইন্দ্র, আমার উপর আর কেহ 

নাই, আছি ইন্দ্র, আমার উপর জার কেছু নাই। এই আমি চতুর্দিক অন্থেবণ 
করি] (বিচাকশৎ--বিচিন্বন্) দেখিতেছি, কে ব! প্ররুত আধ্য, আর কেই বা! 
প্রকৃত দাস। যাহারা যজ্ঞান্ন পাক ও সোমাভিবব করে, আমি তাহারিগের 

নিকট ঘাইয়! সোমপান করিব। কে ধীর ও আধ্য, অর কেই ব। আধ্যন্মযা, 

কিন্ত অংচারব্যবহারে জনাধয, ভাহ। বাহ্রা বাহির করিব । তখন 

প্রোৎ সাহিত দেবগণ বলিতে লাগিপ্গেন ঘে-_ 

সবগে৷ ন ভীমঃ কুচরে গিরিষ্ঠাঃ, পরাবতত আজগন্থ! পর়ন্তাঃ | 

হক সংশার পরবিশ্ তিগং, বি শত্র,ন্ তাড়হি বিসৃধোনদস্ব ॥২১৮১৫১০ষ্ 
ছে ইন্দ্র! ভূচর ক্ষুপ্র নৃগ জখনও গিরিচর সিংহের স্তাক ভয়ানক হয় না। 

তুমি ন্বর্গবাসা দেবরাণ, আর ইহারা ভারতবাপী সাধারণ লোক। তুষ্ষি 
অতি দুরবন্তী অত্যুৎকষ্ট ন্বর্গহইঠে আমিতেছ, তোমার সহিত ইহাদিগের 

কোনও ভুলনাই হয় না। হে ইন্্র তোমার বজ্ঞকে আরও শাণিত করির়া 

উহ্বাহুইতে স্ৃতীক্ষ বাণ (স্থক ) নিক্ষেপপুর্বক শক্রগণকে দুরকর বা! প্রাণে 

মারিয়া ফেল। 

বরং জয়ে পৃতনাস্থ ছধ:1১1৮২।৭ম 
ঠইন্র! হে বরুণ! আমর! যুদ্ধে এই দুষ্ট বুদ্ধি (ভুধিয়:) অস্থরগণকে 

পরাজিত করিব । 

দেবাশুরাঃ সংবত। আসদ্। কুূফযনুঃ । 

এইক্রপে এই ভারতবর্ষে ভারতে উপনিবিষ্ট দেবগণ ও দেখগঞ্ডের ত্রতৃব্য 

অন্ুবগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়! গেগ। মার্কগের পুরাণে ইহাই “দেবী 

যুদ্ধ” বপিয়। বিবৃত! দেবতারা কামান কোথায় পাইতেন£ তখন 
কি বিজ্ঞানের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল? বেছে 2রল' বৈছ্যতিক আলোক, 
শকটবাহ্বা ব্জ / বা কামান, হতস্তধার্ধয বজ বা বলুক খাধাং 

গর্ত-সৈন্তের লমুল্লেখ আছে। উভয় পক্ষের ত্রমণীর! কামানের যুদ্ধ 

করিয়াছেন-_-তাহাও ঞবদে রহিয়াছে। কামানের গোলাতে বিশ,পাল! 

নারী নারীর পদ উড়্িয! গেলে, 'াশ্বনীকুমারদ্বর তাহাকে লৌহপদ নিশ্মাণ 

কন্দিয়। দেন। উত্তষ্ধ | 
৫ ৫ 



৪৩৪ মানবের আদিজন্মকৃমি। 

যুদং বজং ততক্ষিরে নৃষদনেযু কারবঃ 1৭1৯২1১*ম 

শিল্লিগণ ভারতের গৃছে গৃহে উপযুক বজ অর্থাৎ কামান বন্দুক প্রন্বত 
করিতেন। তখাহি_- 

অশ্বৈ স্ব] তক্ষৎ বং রণার বৃত্রন্ত। ৬1৬১।,ম 

ইন্দ্র তব তৃষ্ট৷ ততক্ষ বজং ।৭1৫২1১ষ 

ইন্দ্রের অনাতম ভ্রাত। দেবশিলী ্বষ্টা ইন্রগ্রতৃতি দেবগপের জন্য বজ প্রস্তুত 

করিতেন। দেবতার তন্ভ।র! বুত্র সহ যুদ্ধ করেন। তথাহি-_ 

ত্বই। যত্বন্রং হ্ুককৃতং ছিরণায়ং 1৯1৮৫।১ম 

যেহেতু স্বকটনিশ্ষিত পৌহময় বজ অতি উত্তম ছিল । তথাহি__ 

বৎ ইমান লোকান্ বণোতি। তৎ বৃত্রশ্ত বত্রত্বং । 

তন্মাৎ ইন্ত্রো অবিভেৎ্। স প্রঞ্জাপতিং উপধাবৎ 

শক্রর্মে অজনি ইতি । তশ্রৈ বজুং সিকৃত্বা প্রাষচ্ছৎ। 
এতেন জহীতি | কৃষ্ণবুঃ--২২০প ।৪র্থ খণ্ড 

বৃত্রের ইহাই বিশেবত্ব যে তিনি জনপদের সকল লোককে জাপনার 

পক্ষে বরণ করেন। তাহাতে ইন্দ্র ভীত হইয়! জোষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট গমন 

করিলে, বরঙ্গা তাহাকে বজ দান করিয়া বাললেন যাও ইহ| দ্বারা শত্রু 

বধ কর। ২ 
গোর্দিবো অশ্মানযুপনীত যৃত31৯।১২১।১ন 

খভুগণ এ সকল বস্ত্র স্বর্গছইতে ভারতে আনয়ন করেন। তথ[হি-_ 
তু ঘদীং যরুতে। মন্দসানং 

অদত্ত বন্্রমু অভি যত অহিং হন ২1২১৫ 

ইন্রসৈনিক মরুতের। খন্গণের আনীত সেই সকল বজ্জ বৃক্রবধের জগ্ 

ইন্্রকে প্রদান করেন। যাহ! হউক উত্তেজিত দেবগণ বলিতে লাগিলেন যে-_- 

ক্কণোত ধূমং বৃুবণং সখায়ত। অশ্রেধস্ত ইতন বাজ মচ্ছ। 

% অর মগ্ন: পৃতনাধাট, সুবারঃ। যেন দেবাসে। অসহন্ত দ্থ্যন্॥ 
ূ ৯ ৯।২৯।৩ম 

আর আমর! এই দহ্থাদিগকে ক্ষম! করিব ন।। হে বন্ধুগণ! বর্ষণযোগ্য 
ধুম (0850) প্রস্তুত কর। কেছ আনাদিগের হিংস। করিতে পারিষে না 

র 



৩৭০৩ তেবাসুরযুদ্ধ। ৪৩৫ 

(অমেধস্তঃ) এই সাহসে নির্ভর করিয়! রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসয় হও । 
এই অগ্নিদেৰ অতি বীরশ্রেষ্ঠ, ইনিই আমাদিগের প্রধান _লেলাপকি 
ইইবেন। 

বিদ্বান বন্ধিন্ দশ্তবে ছেতি বস্য নার্ধযং সহো বর্ধয় ছায়মি্রা ৪৩।১০৩।১ম 

ছে বজবারী ইব্র! তুমি সব্ধবিং, তুমি ভাল মন্দ বুঝ, তুমি এই দন্ধ্য- 

দিগের গ্রতি জস্ত্র নিক্ষেপ কর। আর তোমার 'অনচর আধ্য আমাদিগের 

বল ও যশোবর্ধন কর। ৃ 

যুষাং নর। পশ্তদান[স আপা, প্রাচাগবাপ্ঃ পৃথুপর্শবো! যধুঃ । 

মাসাচ বর! হত মার্ধযাণি 5. সুদাস মিক্দ্রাবরুপাবমাবভম্ ॥১1৮৩।৭ম 

হেইন্্র! ছে বরুণ! তোমাদিগের সেই প্রাচীন বদ্ধুতা এখনও ঠিক 

আছে, দেখিয়! সুলপঞ্জরাস্থি বিশালবক্ষাঃ লোক সকল টচ্ছাপূর্ববকই ( গব্যন্তঃ 

গবগতে। ) রণক্ষেত্রে যাইতেছে । এখন তোমর| উপদ্রত হুদাকে বক্ষ 
এবং স্ব্রপক্গীল দাস ও আধ্য পৈল্তগণকে নিহত কর। তথাছি-_ 

অ! নোভর বৃষণং শুস্মমিন্তর, ধনস্পৃতং শৃশ্বাংসং সুদক্ষমূ। 

যেন বংসাম পৃতনান্থ শত্রন্, তবোতিভরুত জাম মজামিম্1৮।১৯।৬ষ 

হেইন্্র! তোমার রক্ষাকৌশলে আমর কিজ্ঞাতি অসুরসৈ্, কি 
অনাধ্যাদ সৈন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সকল শক্রকেই বিনাশ করিতে সমর্থ হই । 
তুমি কেবল আমাদ্দগকে ব্তেনভুষ্কু (ধনস্পৃতং) তেঞজন্বী বহুব্থ( ধর্ষণক্ষঘ ) 
লুমক্ছ সৈল্ত (শুদ্মং বলং) সংগ্রহ করিয়া দেও । তথাছি-_ 

দাসস্ত ব মঘবন্ আধ্যহ্তা বাষবয় বধং।৩1১০২।১*ষ 

হে ইন্্র! শত্রু আধ্যই হউক, আর অনার্ধ্য বানান হউক, উত্তয়কেই 

বধ কর। তথাহি-- 

যো! নো দাস আর্ধেব| পুরু্টত অঙ্গেৰ ইন্্র যুধয়ে চিকেততি। 

অন্মাতিষ্টে গ্ুসহা: সন্ধ শব, ত্বর। বয়ং তান্ বনুয়াষ সঙ্গমে ॥৩1৩1১০ম , 
হে পুরুস্তত ইন্দ্র! আর্য)ই হউক, আর দাসই হউক, যে কেহ দেবতা 

ভিন্ন শক্র আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য সন্ত করে তাহারা তোখায় 
প্রসাদে আমার্দিগের ঘার। পরাভূত হউক। আমর তোমার সহারতা য় 
উহার্দিগকে সংগ্রামে বধ করিব। তথাহি--. 



8৩5 মানবের আদজন্সভঁমি । 

উ:দ্ধাতন্ প্রতিবিধাধি অন্থং, আবিষ্কণুঘ দৈব্যানি অগ্গে। 

অবস্থিরা তনুহি যাহুজ,নাং জামি নঙামিং প্রমৃণীহি শত,ন্ 11819 

হে সেনাপতে অগ্নে! উঠ, উদ্বাজ্ত হও, শক্রগনকে শববিদ্ধ কর । আঙা-. 

দিগের দৈব তেজঃ প্রকাশ কর। আমাদিগের প্রতিকুলে দপ্ডারমান এই 
রাক্ষসগুলিকে (যুাতুক্জ নাং) বিনাশ কর। এখন আর ভ্ঞাতি অজ্ঞাতি 

বিচার কনিও ন!। জ্ঞাতি আর্ধ্য ও অজ্জতি অনার্ধায উতয় বিখ শঙ্ধকেই 

বধ কর। তথাঠি__ 

দেবাসো যুযুধুরহা নক্ম্।৩।৩*।৪ম 
ইনার পরই দেবতা ও অন্গুরগণের মধো ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নক্ত- 

ন্দিব যুন্ধ হইতে লাগিল? তথাহি-_ 
বৃক্ষেণ বী নিজঘান শ্তষঃং181৩২1৫ষ 

বন্রধারী ইন্ছ বন্ধু প্রহারদারা শুষ্নাষক মহান্ুরকে বধ করিলেন। 

তধাহি_- 

গৃঁত বটি 

বধরদেবস্ত পীয়ে£ 1৭1১৯।২ম 

হে ইন! বাহার! দেবভক্ত নহে, সেই অদেব অর্থাৎ দেববিরোধা পীযুকে, 

ব্ধ করিয়াছ। 

নাশ্মৈ বিদ্যুৎ ন তন্ততুঃ সিষেধ, ন যাং মিহং অকিরৎ হাত্রনিঞ্চ। 

ইন্স্রস্চ যৎ বুবুধাতে অহিশ্, উত্তাপরীভো মধ্ষব। বিজিগে ॥১৩1৩২।১ষ 

মানু বুত্র ও ইন্দ্র, পরম্পর ভীষধ সম্গ্রামে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন ? 

বুত্র, ইচ্ছের পরাতবের জন্ঠ ষে সকল বৈছ্যাতিক অস্্, যে সকল ধু ( তন্তু 

84917) ও জলকণ| ,( মিহ বরুণান্ত্র ) এবং হানি বা বজজ (কামান) 

প্রক্ষেপ করিয়া ছিলেন, তাহা ইন্দ্র বার্থ করিয়া দিয়া এই সকল বৈহ্যতিক 

অস্্াদি প্রয়োগপূর্বক বৃত্রাস্ুরকে পরাজিত করিলেন । 
এইরূপে ভারতবর্ষে ইন্দ্র বঙ্ছ শস্ুয়সৈনোর 'সংঙ্গার করিলে, বৃক্জ ও. 

ধলগ্রন্থতি অসুর এবং বলের অনুচর হতাবশিষ্ট পণিরা ভারতবর্ষহইতে. 

অন্তরীক্ষে পলাইয়। যান। 



চতুত্রিংশাধ্যায় । 
অন্রুরগণের অন্তরীক্ষে পলায়ন । 

এইক্ধপে সনম সংগ্রামে বন সেনাপতি ও বহু সৈন্তের নিধন হইলে, বুক 

ও বলগ্রভৃতি অন্থুরগণ এবং হতাবশিষ্ট বলান্চঙ পণি সকল অন্তরীক্ষ অর্থাৎ 

গারস্ত, তুরুক্ষ ও অপোগস্থানে পলাইয়া ফাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠ। করেন। তন্মধেঃ 

বৃত্র, পারস্কের উন্তরভাগ যে জনপদের গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, উহার নাঁমই। 

আর্যায়ণ ( আধ্যাণাম্ অয়নন )। 

এই আর্ধগাষণ শব্দের অপত্রংশে প্রথমে, *আইরাণ” হুইয়। পরে “ইরাণ” 

হইরাছে। অপর বৃত্রের অস্ুজ মহাস্থুর বল তুরুছেের দক্ষিণভাগে যে জন- 

পদেব্ প্রতিষ্ঠা করেন, উষ্চারই নাম 

ৰ আস্করীয় ( অসুরন্ত ইদম্ আনুরীরম্ )। 

এই আন্ুরীয় শব্ষ কালে বিরুত হইয়া £১595118 ও 51/15তে পরিণত 

হইয়াছে । বুত্র ঘার্ধ্নাম পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু বল আধ্যগণের প্রতি 

এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন ফে তিনি তাহাদিগের প্রিয়তম অস্থুর নামেই 

পরিচিত হয়েন। আর তাহার অনুচর পণিরা। ৫ফ জনপদের প্রতিষ্ঠী কেন, 

উহার নাম, 21101518 এবং উচ্থারু! 01)15%19 নামে প্রধ্যাত হয়েন। 

যাহা হউক বৃত্র প্রভৃতি অন্থরগণ থে তারতহইতে পলায়ন করিয়া 

পারন্ত ও তুরুফ্ষে গনন করেন এবং তৎপর যে ইন্ত্র সসৈনে গমনপূর্ববক 

উহাদ্দিগকে নিহত করিয়া সমগ্র তুরুক্ষ, পারস্ত এবং আফগানিস্থান, 
অধিকার করিয়াছিলেন, আঙরা ব্দহইতে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব । 

খগ্ববেদের একত্র বিবৃত আছে যে. 

শুরোনি বুধি। অধম দহন 1৮1৫৫।১০ম 

ইন্্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দস্ধ্য বুত্াদি অস্ুরগখকে তারতবর্ষহইতে . 

বরিস্কত করিয়া দেন। তথাহি-- ্ 

বঞিন্ ও্স। পৃথিব্যা নিংশশা অহিম্।১1৭1১য 



৪৩৮ মানবের আদ্দিজনভূমি। 

হে বজ্জধারিন্ইন্্র! তুমি তোমার বাহুবলে সর্পবৎ ক্র ,র বৃতআান্থরকে পৃথিবী 
ব| তারতবর্হইতে নিঃসারিত করিয়া দিনা | কোথা ? 

বেদাচাধ্য সায়ণ-__তদীয় ভাষে একটী “সকাশাং" পদের যোঙ্গণা! করিয়। 
গোল টাই! গিক্াছেন। ফলতঃ এ পৃথিবী ভারতবর্ষ, পরস্ত তৃম্জল 
নছে। ইন্দ্র বৃত্রকে ভূমণ্ডলের বাহির পরলোকে পাঠাইয়াছিলেন না। 
ফলতঃ বেদই বলিতেছেন যে-_ + 

যংবি বৃত্রং পবশে। কঙ্জন্ অপ: সমুদ্রং উরয়ৎ। ১৩1৬.৮ষ 

যেহেতু দেবরাঞ্ষ ঈন্ত্র বুত্রকে পবে পর্বে বেদন! দিয়া ভারতহইতে 

সমুদ্র বা অন্তরীক্ষে প্রেরণ করেন । তথাহি-_ 
অর্বাঞ্চং জুঙ্দে বলং। ৮১৪।৮ম 

অহো ইন্দ্র বুত্রাস্থরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলনাষক জন্থরকেও ভারতবধ- 

হইতে তাড়াইয়। দিয়াছেন । 
পঞিতাগ্রণী কৃষ্তমোহনবন্দোপাধ্যা়মহাশন্ এই বলকেই এসিরিয়ার 

কিউনিফরম ইনিক্কপননের বেল বা বিলুল বলিয়া অন্ুমান করিয়াছেন (595 
4৮020 অ160555 ৮, 63 ) কিন্তু ইহা অ্রযন নহে, পরহথ ইহাই সম্পূর্ণ সতা 

কাহিনী । ফলত: ভারতায় বলই তুরুক্ষে যাইয়] গৃহপ্রততষ্ঠ করেন। বেল শব 

বলের ডাকনাম বটে। 'আমাদিগের খগবেছেও এই বীলু নাম ছৃঙি হুইর! 

খাকে। 

ৰীলু চিৎ আরুঞস্তন্ি গুহাচিৎ ইন্দ্র। 
বন্িভি ববন্দঃ উত্জিয়া অনু ॥61৬1১ম 

হে ইজ্্র যদিও বীলুনামক অনুর ( অর্গেরাবিগের) গাতীসকল (উাত্রগাঃ) 

হরণ করির। নিয় গুধাতে ( গুহাচিৎ) শুকাইয়া রাখিয়। ছিল, তথাপি তুমি 

পর্বতভেদী (আকুতি: )আগ্নেরান্্র গ্রয়োগে (বহছ্চিতিঃ ) পরত গুহ! বিদার্ণ 

করিয়! সেই সকল গাভীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে। 

ফলত: কেবল বেদের পণ ও বেদের বলের সছিতই তুরুক্ষের কিনিসীয়ান 

ও বেলের ধিল দেখা যায় না। আসীরিয়ায় ষে “কিলিতরু” নামে এক রাজার 

উল্লেখ দেখ। বার, তিনিও আমাদিগের বেদের কুগিতর নাঁষক অনুর ভিজ 

আর কেহই নহেন। 



ভন্গুরগণের অন্তরীক্ষে পলায়ন। ৪ ১৯ 

হ্বাহ! হউক অন্ুরগণ সিদ্ুনদ পার হইয়! পারস্তাদিতে প্রবেশ করিলেও 
ভারতীয় দেবগণ আপনাদিগকে নিরাপৎ মনে করিতে পারিলেন না। তাহার! 

বঝিলেন যে ইন্দ্র দ্বর্ে চলিয়া গেলেই বুত্রাদি অ£রেরা আবার আয়! ভারত 

আক্রমণ করিবে। গ্কারণ তীহারা ইন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন বে তু্ি 
অস্তরীক্ষে ঘাইয়। অন্মরদিগ্নকে দুর করিয়া দেও। এ বিয়ে খগ বেদে এইরূপ 
বিবৃতি দেখা যায়। 

শত্র/ন্ জহি গ্রতীচো! অনৃচঃ পরাচঃ 

বিশ্বং সভ্ভাং কণুতি বিই মস্ত 1৮1৩ ০1৩ম 

হে উন্মা! ঘে সকপ শত্রু তোমাব সন্মুখের দিকে প্রতিকূলতা বিস্তারকে 

ঘাহর। পরবশ্তী দেশে থাক্রা শত্রুতা করে এবং যাহারা পলায়ন করিয়াছে, 

উহার্দিগকেও বধ কর। লমুদ্দায় জগতে অগ্রিহোত্রাদি যাগবজ্ঞ অব্যাহতভাবে 
চলুক । 

বরন্ষদ্বিষে শোচর স্মামপশ্চ 1৮1২২৬ষ 
হে ইন্দ্র তুমি এই বেদছ্েষীদ্দিগকে কি ভারতবর্ষ ও কি অন্তরীক্ষে, 

দর্বত্রই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেও। (শোচয় ভিন্ধি)। তথাহি-_ 

জহি শত্রূন্ হুদস্ব 'ভয়ং কৃণুহি বিশ্বৃতোন: 1২৪৭।৩ম 
হে ইন্দ্র শক্রগণকে বধ কর, উহ্াদ্দিগকে ভান্রতবর্ষ হইতে তাড়াইয়৷ 

দিয়া আমাদিগকে সবত্্ নির্ভন্ন কর। তথাছি__ 

সপ্ডাপে। দেবীঃ নুরণ! অমৃক্তাঃ 

. যাতিঃ সিদ্ধু যতর ইন পূর্তিং নবতিং। 

শ্রোতা নব চ শ্রবস্তীদ্রেবেতো! গাতুং মন্ুষে চ বিন্দঃ ॥ ৮।১০৪1১*ম্ 
হে শত্রপুরতেদী ইন্দ্র! তুমি সুরক্ষিত সপগ্তনদী ও পশ্চিম সমুদ্র পার 

হইয়াছলে। দেবতা ও মন্যাঁদগের হিতের জন্ঞ ৫তামাকে নিরনব্বই নদী পার 
হইতে হইর়াছিল। তথাহি-_ 

ত্বষিজ (সি বুক্রহ! ব্যস্তরিক্ষ মতির ওজন! 1৩1১৫৩।১*ম 

হে ইন্জ! তুমি যখন বাহুবলে সগুনদী ও সমুদ্র পার হইয়া অন্তরীক্ষে গমন 
করিয়াছ, তখনই জান। গিয়াছে যে তুমি ব্ৃবত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। 



৪৪৬ ষানবের াদিজগ্ হি। 

তীষে! বিষেশ জবুথেভি রোং অপাংসি বিশ্বা নর্ধাণি বিদ্বান্। 

ইন্্রঃ পুরে! জহযাপোবি দৃধোৎ বি বস্রহত্তে! মহিন! জঘান 181২১।৭ 
ব্রপাণি ভয়ঙ্কর ইন্দ্র কিসে ভারতবাসীর হিত হয়, তাহ! তিনি বেশ 

জানিতেন। এজন তিনি অস্রাদগের অন্তরীক্ষে ( অপাংসি অপঃ ) সশস্ত্র 

গ্রবেশ করিলেন €বিবেষ বিবেশ)। তাহাতে অস্থর নগর সকল 

যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র শিজ বাছবলে উহবাধিগকে বিনঃ 

করিয়াছিলেন। 

নণ্ড বিপ্র। বিশ্বা মবিন্ধন্ পথ]াং 1৫1৩১।৩ম 

কেবল একাকী ইন্ত্র নহেন, ইশ, অগ্রি, বিহু, ও সুধ্য প্রভৃতি সপ্ত বিগ্র 
সমগ্র অন্তীক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে । 

উহ্ারা কি উপায়ে পরুষ্ঠীপ্রভৃতি সপ্ত নদী ও অপর সমুদ্র পার হইয়া 

ছিলেনঃ উহাদগের আগ্ের়াম্ত্র নকলই ব! কি প্রক্কারে ভারতহষ্টতে অন্ত- 

রীক্ষে নীত হইয়াছিল ? সে ব্ষিয়ে বেদে এইরূপ বিব্'তি পরিদৃ্ 
হুয়__ 

যাচ্ছে পুন নাবো অন্তুঃ পমুত্রে, 

হিরণ্যক়া রন্তরিক্ষে চরস্তি । 

তাতি ধাঁসি দৃত্যাং হূর্যাহ্) 

,. কামেন কত শ্রব ইচ্ছমান: ॥৩1৫৮ ৬ম 

ছে পৃবন্! 'ভারতবর্ধ ও অন্তরীক্ষের নধ্যে সমুদ্রে তোমার যে সকল 

লৌহমর অর্ণববান সঞ্চরপকরে, তুমি তদ্দারা স্যোর ফৌত্য কাধ্য সম্পাদন 
করিয়া থাক। তুনি আপন ইচ্ছাতেই এই যশহ্কর কার্য প্রত্বত্ত হইয়াছ। 
তথ।হ-_ 

পুষ! লুবদ্ধুদিব আ| পৃথিব্যাঃ। ইলঃপতি ম খব দম্মবর্চাঃ | ৪এ 

পৃষা ন্বর্গ ও তারতের হিতৈবী বন্ধু। তহুপার সব্বজনাপ্রন্ন ইলাবৃতবর্ষ 

পও ইন্দ্র তাহার ভ্রাত|। 

এতদ্বারা বেশ জানা গেল যে, ইন্ত্র ও তনু বিষুয় ভ্রাত। পুব। তাহার 

উক্ত ঘর্ণব্য।নসমূহ্দ্ধারা সমগ্র দেখসৈন্য ও বঙ্জ ব1 ৪০০০৪ অন্্গ শন্ 

সকল পার করিয়াছিলেন। 



. ঈঈরগণের অন্তরীক্ষে পলায়দ | ৪১ 

উত শ্ম তে পকরঞ্ট্যামূর্ণাঃ বসত স্ুন্ধ্যবঃ 
উত পব্য। রখানাম্ অব্রিং ভিনন্তি ওক্ষস।॥ ৯।৫১। ৫ম 

মকতেনা! কেবল যে ইন্ত্রকেই বদর দিয়াছিলেন, তাহ! নহে। তাহার! 

পরুষীনদী পার হইয়া ( উর্ণাঃ উত্তভীগ:ঃ) শকটবাহ্ বজ্তপ্রহারদার! ( রথানাং 

পব্যা ) নগরের শোভা সকল বিন করিলেন। তীহার্দিগের বজ্রগ্রহ্থারে 

পর্যাত মকলও বিদীণ হইয়। ধাইতে লাগিল। ( শুন্ধযবঃং-_-অবোধ্য )। 

বজ্েণ বজী নিজখান শুষং| ৪1০২1৫ম 

বজ্তধারী ইন্দ্র, বজুঙব! কাখন্ঘার! শুধ্গানথুরকে বধ করিলেন । থাছি_-- 

উত্দহি অগ্থাদধি অন্তরিক্ষে। অধ] বুজার প্রংধং জভার। 

মিহং বসান উপহীম ছুত্রোৎ তিগ্াযুধো অজজয়ৎ শত্রু মিক্্ঃ 8৩,.৩০।২ম 

মহাস্থর-বৃত্র অস্তরীক্ষের (পারস্তের) উত্তরতাগে ( আর্য্যায়ণে ) অবস্থিতি 

করিতে ছি'লিণ, ইত্যবপরে ইন্দ্র যাইয়া তাহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিলেন । 

ভখন বৃত্র লৌহবন্মে মিহ 1) দেহ আবৃত করিয়া ইঞ্জের অভিমুখে জ্রুতবেশে 
যাইতে লাগিলেন। অনি ইন্দ্র তাহাকে সুতীক্ষ অন্তপ্রহারদ্বারা পরাভূত 

করিলেন। তথাহি-- 

প্রধাচাং বার্যং তন্িজ্তুম্ত কর্ম য অহিং বিবৃশ্চৎ বি বজ্েণ 

জান আয়ন আপে। অয়নং ইচ্ছমানাঃ। ৭1৩৩1৩ম। 

ইন্দ্রের বীর্ঘয ও কর্মের কথ! উল্লেখষোগ্য । তিনি নিঙ্গে ইচ্ছাপূর্বক অস্ত- 

ব্বীক্ষদ্ছ আধ্যায়ণে যাইয়! বজ্তপ্রহারছাব। বৃত্রক্ষে বধ কত্িষ্কাছেন। তথাহি-- 
ইন্দ্র বৃত্রন্ত তবিষীং নিরহন্ 

মহৎ তম পৌংস্যং বৃত্তং জঘন্বান্ ॥ ১০1৮*।১ম 
ইন্দ্রের ইহ[ই মহান্ পুকষক্কার যেতিনি বৃতের গোলাবর্ণকে পর্যন্ত 

করিয়! বৃত্রকে ব্ধ করিলেন। 

ইন্দ্র বৃত্রং হন্ বিষুনা সচানঃ। ২।২০1*ম ! 

হে ইন্দ্র! তুমি তোম্বার ভ্রাতা বিষুণর সহিত মিলিত হইন্বা বৃত্রকে 

খখ করিয়াছ। তথাহি-_ 
ইমে:টিইতব মন্তবে বেপেতে তিরসা মহী। 

যদিজ্ বজিন্ ওজস। বৃত্র মবধী: অচন্নন্ শ্ববাক্যম ॥১১1৮1১৭ 



৪২ বানযের আদিলগাহুষি। 

হে বজধারিন্! ইন্দ্র তোমার ক্রোধের তয়ে এই স্বর্ণ ও ভারতবর্ষ পধ্যস্ত 
কম্পমান। যেহেতু ভূমি বৃত্রকে হত্য। করিয়া স্বর্গের গৌরব রক্ষ। করিয়াছ। 
তথাহি-_ 

বি অস্তরিক্ষ ঘতিরৎ ইন্দ্র যু অভিনৎ বলং। ৭1১৪! 

ইন্ত্রো অন্তরিক্ষং বিতেদ বলং, নুনুদে বিবাঁচ?, অতবৎ দমিত1 অভিক্রতৃনাং। 
১৩৩৪৩ মব 

ইন্দ্র ভারতবর্ষহইতে অস্তরীক্ষে যাইয় বৃত্রের অনুর্দ বলকে বধ করিয়াছেন, 
অপত্রংশভাবাভাষীর্দিগকে অন্তনীক্ষহইতেও দূর কলিয়া দিয়াছেন এবং 
ষজ্জবিরোধী বলবান্ শক্রগণকে দমন করিয়াছেন। তথাহি-- 

বুত্রখাদে! বলং রুজঃ। ২1৪৫।৩ম 

হে ইন্দ্র ! তুমি মহাসুর বু ও ভদমুজ বলাম্মুর উদ্ভয়কেই নিহত করিয়াছ। 
তথাহি-_ 

উত্ত ক্রবন্ত জন্তবঃ অগ্রিবৃবত্রহা অজনি। '৩।৭৪1১ম 

সেই জন্তগুপি আমাদিগের নিন্দ। করুক না, আনর! তাহাতে ক্ষুব্ধ নছি। 

মহর্ষি অগ্নিদেবও বৃত্রবধে ইন্দ্রের স্কায়তা করিয়াছিলেন। তথাহি-- 

পুরাং ভিন্দুযুব! কবিরমিতৌজ। অজায়ত। 

ইন্ড্রো বিশ্বস্ত কর্ম্মণে! ধর্তা বনী পুকুটুতঃ 181১১1১ম 

ইন্দ্র কবি, যুব অনিতবলশালী বজ্ববান্, বহু লোকই তাহার অন্থরভ্ঞ। তিনি 

আপনার কঙ্সদ্বার জগতে নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি অস্রদিগের 

ব€সংখ্যক পুরী ধ্বংস ঞ্রিরা ফেলিয়াছেন | কি প্রকারে? 
পুরো অতেঙ সং বজে্ণ ইন্জাঃ ।২৩1৩৩।১ম 

ইন্দ্র লৌহময় বজ্র দ্বারা অস্থুরগণের বহুপুরী বিনষ্ট করেন। তথাহি--. 
বি শুষ্ন্ত দৃংহিত1 এরয়ৎ পুরঃ 1১১1৫ ১1১ম 

ইন্দ্র শুষ্ণানুরের হুদ নগর “বিনষ্ট করেন । তথাহি_ 
ত্বং বঙ্গদম্ত অভিনৎ পুর21৮৫৩1১ম্ 

হে ইন্ছু হুষি বঙ্গদানুরের বছনগর বিন করিয়া । তথাহি--. 
নবতিঞ্চ নব ইন্দ্রঃ পুরো বৈরৎ শন্বরগ্তক ৬।১৯।২দ 

হে ইন্্! তুমি মহাসুর শঘ্বরের নিরনব্বইটী পুরী বিনষ্ট করিক্লাছ। তথাহি-- 



অস্থুরগণের অন্তুরীক্ষে গলায়ন। ৪6৩ 

ইন্দো বন্জী ভিনৎ বলস্য পরিধীন্, ইব ক্রিতঃ1৫16২1১ম 
ত্রিতের ন্যার বজধাক্সী ইন্দ্র মহাম্থর বলের রাঁজোর চতুর্দিক বিধ্বস্ত করেন। 
তথা হি-_ 

ইন্ত ত্বং বিপ্রেভিবি' পণীন্ অশায়ঃ1২1৩৩1৬ম 
তত্র সায়ণ £--পণীন্ বলন্ত অনুচরা: অনুর: পণয়ঃ, তান্ বাশায়ঃ বিশেষেণ 

অশায়ঃ, হতবান্ ইত্যর্থঃ । 
হে ইন্দ্র! তুমি বিপ্রগণের সহ মিলিত হুইয়। বলাম্রেন্ন অনুচর পণিরিগকে 

নিহত করিয়াছ। তথাচে__ 
ইন্দ্র অযজ!নে| বঙজ্ছভিঃ স্পর্থমানাঃ 

নিববতান্ অধমে1 রোদস্যোঃ 1৫1৩৩।১ম 

হে ইন! যক্জহীন ব্রতশুন্ত লোকেরা বক্জকারা ব্রতী লোকদিগের সহিত 
স্পদ্ধ করিয়াছিল। তুমি উহাদ্দিগকে একবারে স্বর্ণ 'ও ভারতবর্ষহইতে সুর 
করিয়া দিয়াছ। তথাছি-- 

অনিন্ত্রা হতা অমিত্রা বৈলস্থান মশেরন্ ১/১৩৩১ম 

হে ইন্দ্র! যাহার। ইন্দ্র তোমাকে মানিত না, ইন্ুতজ আমাদিগের 

খে/রতর শত্রু ছিল, তাহার! এখন শ্রশানে শরন করিফ়াছে। তথাহি-_- 

হনে। বৃত্রং জয়! অপঃ1৩1৮০।১ম 

হে ইন্দ্র! তুমি এতদিনে বৃত্রকে বধ করিয়া সমগ্র অন্তরীক্ষ (তুরুক্ষ, পারস্ত 

অপোগন্থান ) জয় করিয়াছ। তথাহি-- 

ফে হস্ব! অহিং অরিণাৎ সপ্তসিদ্ধন্ যো গা উদাজৎ অপধা বলন্ত। 
যে! অশ্মনে। রন্তরনিং জজান সংবৃক্ সমতনু' স জনায় ইন্্র: /৩১২।ংম 

হে স্রাতৃগণ ! বিনি বৃত্রকে বধ করির] সিন্ধুপ্রভৃতি সপ্ত নদীর জল নিরাপৎ 

করিয়াছেন, যিনি বুদ্ধে ছুই প্রস্তরের ভিতরহইতে অগ্নি প্রজালিত করিয়! 
আগ্রেয়ান্ত্রের প্রয়োগ্নে বলকর্তুক নিরুদ্ধ গাতী সকল মুক্ত করিয়াছেন, দেই 

সঞ্জবিজয়ী ব্যক্তিই ইন্দ্র । তথাহি__ 

ধেনেষ! বিশ্ব। চ্যবন। কৃতানি, যষে। দাসং ব্ণ মধরং গুহাক2। 

শ্বপ্ীব যে! জিগীবান্ লক্ষ মাদৎ অর্ধ্যঃ পুষ্টানি স নাস ইত্॥ ৪1১৬২ 

বিনি শক্র বধ করিয়। সকল বিশ্ব হস্তগত করিমাছেন;ধিনি দাসবর্ণ অন্থরগণকে 



898 মানবের আদিজন্মভূ(ম । 

গুহার মধ প্রবেশ করাইয়। খাট করিম্াছেন, যিনি কুকুরহস্তা ব্যাধের ভ্তার 
জয়ী হইয়াছেন, ও শক্রগণের লক্ষপক্ষ পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই ব্যক্তিই আধ্য ইন্দ্র। 

বিভন্তি চারু ইন্ত্ম্ত নাম যেন বিশ্বানি বৃক্রা জান 1১৪।১০৯!৯ম 
হেত্রাতৃগণ যে ইন্দ্রকর্তৃক সমস্ত অস্ুর-নৈন্ত ও বুত্রপ্রভৃতি নেতৃগণ ম্হিত 

হইয়াছেন, মেই ইন্ছের চাক্রনান আজ দিগন্ত বিশ্রুত হইল । 

প্র ছু বোচ। স্তেষু বাং বীর্ধ্য। যানি চক্রথুঃ | 
হতাসো। বাং পিতবো দেবশত্রবঃ | ইন্দ্াপ্রী জানখো যুবং ॥ ১:৯৬» 

ছে ইন্দ্রহে অগ্নে! তোম।দিগের শৌরাবীধ্যের কথ। মার কি বনিন। তোমরা) 

আমাদিগের শিতা ও আনরা তোমাদিগের পুত্ন। তোনরা আমাদিগের 

জন্তাই উক্ত শক্রগণকে নিহত করিয়াছ, অথচ ভোমরা এখনও অক্ষতদেহে 

বর্তমান । 

আজো বিশ্বে দেবাসে। অমদন্ অনু তা! বৃত্রস্ত বধেন। ১৫।৫৯।১ম 

অহে! আঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে জগদৈরী বৃত্রান্থর নিহত হওয়াতে সকল দ্েবজারাই 

কর্বা(দ্ত হইয়াছেন। র 

ইন আনাং নেতা, বুহস্পতিহ, দক্ষিণ! ষল্তঃ পুরু এতু সোমঃ। 

দেবসেনানা মি ভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুভো বন্ধ অগ্রম্॥ ৮ 

দেবরাজ ( বৃহস্পতি) ইন্দ্র এই দেবগণের নেতা, যজ্ঞপুরুষ বিধু তাহার 

দক্ষিণে অবস্থিত, অত্রিন্দন সোম তৎপুরোবস্তাী | শক্রকুষনিহ্দন 
বিজয়োনস্ত এই বরুদগণ সকল দেবসেনার মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছেন। 

ইজ্জত বুষেগ ব্রুণস্ত রাজ্ঞ:, আদিতানাং মরুতা: শর্দধ উগ্রং। 

প্র” মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষে। দেবানাং জয়ত। মুদস্থাৎ ॥ ১৭৩1 ১০ম। 

অহ! অভাষ্টদ্দাত। ইন্দ্র, রাজ! বরণ, বিুপ্রসৃতি আদ্ত্যগণ এবং মকদ্গণের 

পরাক্রম ও ব্লবীধ্য অন্তি ভীষণ । মহামনা: ভূবনবিঞ্য়ী দেবগণের জয়ধ্বনি 

গগনভেদ করিয়। উদ্দে উঠিয়াছে। 

হতার দেব! অসুরান্ যষায়ন্, 

দেবা দেব মতিরক্ষমাণাঃ। ৪1১৫৭1১০ 

কথন থেবতাব। অন্ুর রধু করিয়া, অস্ধরীক্হইতে অক্ষতদেছে ভারতে ফিক? 



অন্গুরগণের অভুরীক্ষে পলায়ন । 8৪৬ 

আসিলেন, তখনই তাহাদিগের দেব রক্ষা পাইল । অনন্তর ভারতবাসীরা! 
ইন্্রকে বলিলেন 

ইদং নষে। বৃষভায় খ্বরাজে, সত্যগুম্বায় তবঙে অবাচি। 

অশ্মিন্ ইন্জ বৃজজনে সর্ববী্াঃ "মত স্রিভিস্থব শর্শন্ ম্যাম ।১৫।৫১1১ম 

হে ইন! তোমারই বল ও বীর্ধ্য ফথার্থ। তুমিই প্রকৃত উন্নত হইয্লাছ,, 

তুমিই প্রকৃত নেতা ও প্রকৃত ন্বর্গাধিপতি। শ্তোমাকে নমস্কার । আমরা। 
সর্বশ্রেণীর বীরগণ এই ভীষণ সংগ্রামে কেবল তোমারই কৃপায় অক্ষত দেছে. 
বর্তমান। আমর! পঞ্ঠিতগণ ও বন্ধুবান্ধব সহ. তোমারই সুখে মুখী 

হুইব। 

এইরূপে দেবানু রদুদ্ধের দ্বিতীয় পাঁল! সমাপ্ত হুইয়াছিল। শুস্ত ও নিশুভেক় 
সহিত দেবীর কোনও যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা, তাহ! বেদপাঠে জান! যায় ন1॥ 
খুব সম্ভব, ইহার বহুকাল পরে পৌরাণিক যুগে হইয়াছিল, অথবা উহ! 
মার্কগেয় মহর্ধির কবিত্বপ্রকাশবিশেষ। 

বক্্প্রভৃতি জন্থুরগণ আমাদিগকে “মরু” ও আমর! তাহাদিগকে “অনুর” 

বলিয়া গালি দিয়াছিলাম। পরে যখন আমর ক্রেধান্ধ হইয়! নিরপরাধ 

তঠাহদিগকে “দস্থা” ও “দাস” বলিয়াও প্রিয় সভাবণ করিলাম, তখন উহীরাও: 

আমাদিগকে “হেন্দু* বা গোলাম বলিক্কা! উহার গ্রতিশ্নোধ করিয়াছিলেন । 

এই “হেন্দু” শবের অপত্রংশেই কি “জেন্দ” শক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল ৯ 

কতকগুলি “হেন” কি অন্ুরধর্্মা হইয়! পারস্তে ফাইয়! “জেন্দ” নান 

বিশেধিত হয়েন ১ তত্পরই পহ্বী অক্ষরে “জেন্দাতেন্ত1” বিরচিত হয়? 



পঞ্চভ্রিংশাধ্যায়। 

অস্তরীক্ষজয় ও ধশ্মবিস্তার ৷ 

এইরূপে বৃত্র ও বল, সসৈন্তে নিহত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরীক্ষে অর্থাং 
সমগ্র তুরুধ,। পারস্ত ও অপোপস্থানে আপন আধিপত্য স্থাপন করিলেন। 
যদাহখথেদ১-- ও 

দীর্ঘং তম আশদৎ ইন্দ্রশক্রঃ ৷ ১০ 

সেই ইন্দ্রশক্র বন্রীস্থুর তৃষিতে শরন করিয়া দীর্ঘনিস্্রা প্রাপ্ত হইল । 
ইন্দ্র যাতে অবসিতন্য রাঙা, শমস্ত চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাছঃ | 

সেছ রাজ! ক্ষতি চর্যশীনাং অরান্ ন লেম্গিঃ পরিত1 বব ॥ ১৫।৩২1১ম 

এইরূপে বুত্র নিহত হইপে বভ্রবানছ ইন্দ্র, অস্থাবর ও স্থাবব বন্ত সকল, 

শান্ত পণ্ড ও শৃঙ্গী পশ্তসমূহ এবং সমগ্র পৌর এব" জনপদবাপী মন্ুষাদিগের 

রাজ! হইলেন। যে প্রকার চক্রনেমি, মধাস্থ কাষ্ঠসমুহকে ধারণ করে, তঙ্প 

তিনিও আপনার নেতৃত্বে সকলকে ধারণ কবিয়াছিলেন। 

ইন্দ্র অজয়োগাঃ, অজয়ঃ সোনং, অবাশ্যদঃ স্ব সপ্রসন্ধ,ন্ ৪ ১২১২১ মূ 

১ হেইক্রতুনি পণাদগের অপঙ্গত পো! সকল জয় করিয়াহ, সোমক্ষে 

সকল জয় করিয়াছ, এবং পিদ্ধু ও শতদ্র প্রন্থতি সপ্টনদীতে লোকেব ফাবায়াত 

নিরাপৎ করিয়। দ্বিয়াছ। 

ত্বমিন্্ প্রান্ত পার নবতিং নাব্যানা, 

অধি কর্ত মবর্তয়ো অয্জান্ ॥ ১৩১২১।১ম 
তত্রসারণ:......হে ইন্ছ! অপি চ ত্বংনাব্যানা" নাথ তাধ্যাণং নর্দীন!ং 

মবতিং নবতিসংখ্যাং অতীত্য বর্তমানং পারং তীরদেশং তাঁরদেশে অয্জ)ন্ 

অযঙমানান্ বজ্ঞবিধিহীনান্ অঙ্গুরাদীন্ প্রান্ত প্রক্ষিপ্য তত্র কণ্তং অবর্তর়ঃ 

কর্তব্যং অপি কৃহা তান্ যজমানান্ অবর্তয়ঃ প্রাপর়হ। 

দত্তজানুবাদ-_ছে ইন্জ ! ভুমি নবতি নদীর পারে পর্ছির়] তথায় যজ্জ বিহীন, 

-ছ্িগকে কর্থব্য কন করাও ; 



অত্তনবীক্ষতায় ভবন্্ধিত্তার। . ৪৯৭. 

হে ইন্্র! তুমি যে কেবল অন্তরীক্ষ জয় করিয়াই যৌনাবলম্বন করিয়া 
ছিলে, তাহা ণহে। তুমি নব্বই নদীর পন্পপারে সেই অন্তরীক্ষে সেই ষজ্ঞহান 
অন্ুরশ্রণকে কর্তব্যকন্মের উপদেশ দিয়া আপনার ধর্ঈমতে আনয়ন 

করয়াছিলে। 

ইন্ত্র কিরূপে অন্থুরগণকে আপনার ধর্ম দিয়াছিলেন? তিনি উহার্দিগকে 

ঘজ্ঞ করিতে বাধ্য করেন, এবং উহার! ভারতঘাপীপিগের ভ্টায়- ' 

ইন্দ্র, বরুণ ও নাসতাঘ্বয়ের 
পূজায় প্রবৃত্ত হন্কেন । আমরা আমানিগের এই উক্তির সমর্থনজন্ট 

গ্রেধানে ইংলগ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটাতে গঠিত একটী প্রবন্ধের 

অধ্যাহার করিব। উহ্থাতে গিখিত আছে যে-_- 
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অন্তবীন্মজয় ৬ ধর্্াবিস্তার। ৪৪৯. 
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হর তাৎপ্রা এই থে হিউগো। উইংক্রিয়ার যে পযুদয় দলিল (খোদ 

ইষ্টক) পাইপ্নাছেন তন্মধ্যে হিটিটিস্ বা সুব্বি নুপিউমা এবং মিটানি (ভত্তর 
'সেসপটে মিয়া ) রাজ নাটিউদ্দায় খুষ্টপৃব্ব ১৪০৯ অব্েঞ সন্ধিপঞ্জ রহিক্াছে। 
এই সন্ধিপজে এই উহ্য়জাতির দেবতাগণের স্ভতিসন্ঘদ্ধে হিউগে। উইংকিয়ায 

অিয়োন্ংত অংশ সন্দ্শন করিয়াছেন। 

১। ইলানি ঝ্রি-ইট--র--সশ. শি--ইল? ইলানি উর--ব--ন--অশ. 

স্শ-প্রুল বা (অ--করূ-দ-অশ -শি-হ্ল ) 
€ 9 



৪৫, ম!নপের আ(দনধাভুমি। - 

২1 ইলু ইন্--ডর, ইলানি নাস অ বা (ত--তি--ইঝ--অ) ন--বা 

না (ইন্্-ড--র- নাশ (অ) অত-ভি-ইঅ-লন-_ন )। 

“মন্্রধ্ত আশ. শিল ও অন শব্দে যেকি বোদ্ধব্য। তাহা এখনও 

পরিষ্কাররূপে জানা যায় নাই। ইহা] সম্ভবতঃ হিট্রাইট দেশের বাগধার1। 

ইলু বাবিগোনিগ়ানদিগের দেবতা (09) এবং ইলানি উহার 

ব্হবচন”। ্ 

“এখানে আময়া মিত, বরুণ, ইন্দ্র এবং লাধত্য বা অশ্ষিদ্বয়ের নাম 

পা্টততছি। বছুবচলান্ত “ইনি” শব্ধ মিত্র ও বরুণ,শবের পূর্বে থাকাতে 

জানা যাঈদতছে যে, (অধশপক এডক়ার্ড মায়াবের স্ক্য বলিয়া আভাসমান 

ব্যাখ্যা অনুন।রে ) উদ্ত মিত্র ও বরুণ শব্ধ মিথুন 'ভাবাপন 7; উহ] ঘন্বলম।সনি- 

ষ্পলন পদ এবং উভ ৰোঁধ হয় “মিত্রাব্রুণে” এই ছিবভনান্ত পদ, যাহ! 

বৃুনচনাস্ত ইলানি শবের সহিত অশ্বিত। কিন্ত বাবিলোনিয়ান ভাষার 

দ্বিবচন নাই”। 

“পগ্েদে যে কেবল এই পাঁচটা দেবতাই দূ হইয়া থাকে, এক্সপ নছে। 
খথেদে বু দেবতার নামই-একত্র মিলিত দেখ! যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 

ষেবাধিলোনয়ানদ্িগের এই দেবতা ও টৈদিক আচারব্যবহারাদি বেদ- 

মূলক । সুতরাং ইহা! পরিক্ষার রুঝা যায় ঘে খৃঃ পৃ ১৪০৭ বংসরে এবং 

তাহারও পূর্বে স্তর মেষপটেমিয়ার রাজগণ বৈদিক দেবার উপাসন! 

করিতেন । বোধহয় খৃষ্টপৃর্ব যোড়শ শতাব্দীতে প্রাচা ইবাণহইতে কোনও 
একটি জাতি এই বৈদিক নেবার্চন! এখানে আনিকাছিপ। এবং ইহাও 
অনুমিত হয় যে তাহাদিগের আদিনিবাসস্থানে উহা থুঃ পুঃ ষোড়শ শতান্ধীতেই 
গ্রহণ করিয়াছিল এনং এরূপ প্রাচীন সময়েই বৈদিক সভা পূর্ণত। গ্রাধধ 

হই্যুছিল, টৈদিক সভ্যতা কখনই ইহার পরুবস্তা হইতে পারে না”। 

“কিত্ত এখানে ইহাও একটি বড় কঠিন লমস্যা, ইহারও পুরণ হওয় 
উচিত মিটামি রাঞ্গণের জাতিব্ষয়েও অতীব গভীর সন্দেহ। যাহার! 

বৈদিক দেবতার উপাসক, উই্বলার সাহেব উক্ত রাজগণের এই একটি 
বংখতা লক প্রত্বত করিয়াছেন” । 
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| ডে 

১1 জ্ুতর্ন 
| 

তুয্ত : ২] অগ্তম 

মত্তিবজ ২। সুতন' সুম্ততব্র)। 

"এই নাম সকল পাঠ করিরা মনে হয় যে ইহ! সংস্কৃত ভাষার নাষ 

নহে, পরন্ত ইহ। ইরাণীয় নাম । অপিচ অন্যান হয় যে এই নামের সহিত 

কোনাজিনের দুইজন রাজার নামের সহিত সমতা আছে। যাহার যুস্তবতঃ 

উজ্ভ যিটানিবংশপ্রতব, উক্ত রাজত্বয়ের নাম বথাক্রমে কুগডুসপি ) ৮৫* 

থঃ পৃঃ) ও কুষ্টদপি (৭8৩ খুঃ পু)। 
“অধ্যাপক এডুওয়ার্ড মায়র মহোদয় সম্পূর্ণ স্বীকার কবেন এই নাম ইর়াদীর 

এবং তিনি ইহও মনে করেন যে মিটানি রাজগণ যে বংশহইতে সমুভুত। 
উক্ত বৈদিক দেবতাগণ সেই দেশের দেশীয় দেবত।। তিনি উক্ বংশকে 

ই্ডোজারমণ আর্ষযবংশেরই শাখ। বলিয়! মনে করেন। দেবতা ও আধ্যব্ংশীয় 

ছিলেন, কেনন। “মিজ্র,” হিন্দু 'ও ইবুণী উভয় জাঙিরই সাধারণ দেবতা। 

ইন্ত্রের নামও জেন্দাতেস্তাতে আছে। *তবে দেবত| বলিয়া নহে, পযন্ত 
“দানব” বলিয়।। এবং এন্নপ নাওন্ হৈথাও (নাসত্য ) উক্ত উত্তর জাতির 

সাধারণ দেবতা । অধ্যাপক মায়ার ইহাঁও মন করেন যে বৈদিক বরুণ ও 

জেন্দাভেস্তার «অহরে। মজা, একই । অধিকন্তু ইনেক্কিপসনের নাসত্য ও 

জেন্দাভেন্ডার নায়ন্ হৈথাও একই । অপিচ মায়ারের অভিমত হইতে ইহাও 

সপ্রমাণ হয় যে. ইনেক্রিপসন্ সকল সেই সময়ের; যখন আধ্যভাষ। অবিভক্ত 

ভাষা ছিল? লেই লময়ে স_হ হইয়া পিগাছিল না, কিন্তু ইরানীয় ভাষার 

স--হ হইয়। গিষ।ছে” 

আমরা এই গুবন্থহইতে ইহাই পাইতোঁছ যে, বাঁবিলনের মিটানি 



৪৫২ মানবের আদিজন্থভৃমি | 

রাজদয়ের মধ্যে যে সন্ধি হুইয়াছিণ, তাহ! শ্রীষ্টের ১৪০০ বৎসর পুর্বে, 
পক্ষান্তরে গ্রবন্ধলেখক বলিতেছেন যে বৈদিক সভ্যতা অন্ততঃ ত্রীষ্টের ১৬৯ 

বৎসরের পূর্ববর্তী। তিনি এই প্রবন্ধেই বৈদ্ধিক সভাভার বয়স খুপূর্বব 
২০৯০--৩০০* বংসর অনুমান করির।ছিলেন । আমবা তাহা বাদ দিলেও 

একথ! বলিতে অধিকারী যে এই প্রবন্ধলেখকের মতেও বাবিলক্টজর সত্যত! 

অপেক্ষা! বৈদিক সভাতা ছঈশত বৎসরের বয়োজোষ্ঠ হইতেছে! 

আমর! কিন্ত জেকে।বি সাহেবকে সহল ধন্যবাদ দ্নেয়াও বলিতে বাধা হইব 
যেকেন যেতাহার। উল্ত সন্ধিপত্রচক ১৪০০ ঘৎ্সর খুঃ পুঃ ও বৈদিক সভ্যতা 

খুঃ পৃঃ ১৬০* বৎসর বলেন, তাহার “কোঁনও হেকুই দেখ। খায় না। ফলতঃ 
যখন উপনিষৎ, আরখ্যক, ব্রাহ্মণ, আৌতহ্র, কল্প, গৃহস্ত্র, স্বতিঃ পুরাণ, 
রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, জ্যোভিব ও গণিত।দি সব্বশান্ত্র অপেক্ষা বেদ 

নকল থুবাচন (অবশ্য বেদের সকল মন্ত্র নহে । তখন জাহ।রও শক্তি মাই, 

যে তিনি উহার বয়স পৃথিবীর কোনও বৈদেশিক গ্রন্থের বয়সের সহিত 

তুলিত করিতে পারেম! কেন পা জগতের আদ গ্রন্থ সামদেদের দেশ 
ম/নবের আদি জন্মভূমি আদি শর্গ মঙগলিয়া ও জগতের বিভীয় গ্রন্থ গথেদের 
দেশ জগতের ছ্বিতার প্রন্ত্রোকঃ ভারভবর্ষ জনপদ হইতেই বাবলোনসনাথ 

তুরুক, পার্শ্য, অফগানিগ্ান, মিশরপন[থ আকা) ইউরোপ ও আমোরক! 

প্রস্ভৃতি ননগ্র জনপদে লে।ক সকল যাইর! উপনিবিষ্ট হইয়াছেন পুতরাং 

বৈদিক সভাতার বয়ংক্রম সর্বদেশের 'সব্ধাবধ সভ্যতার ব্যুঃঞকম অপেক্ষা 

যে বধিষ্ঠ, তাহাতে দ্বিধা ও সন্দেহমাত্রই নাই । 
ইংরাজীসর্বস্ব.কেহ কেহ বশিম্না থাকেন যে বাধিলোনিয়ার সভ্যত। 

বৈদিক সভাভাহইতে গাগীলতর । কিন্তু যে বাবিলোনিযাব লোক সকল 

. €বদিক ইঞ্জাছি দেএতার নাম লইয়া শপণ ও সন্ধি করিভেন, তাহার! থে 

ভূতপুন্ব বৈদিক জাতি, তাহাতেও কি কাহাকে সন্দেহ করিতে হইবে? 

তনে লেখক বদ নিটানি রাঙ্জবংণকে প্রাচা ইরাণীগ না বলিয়া! ভূতপূর্কর 
ভারবাদং বঙিতেন। তাহা হইলেই কথাটা ঠিক হইত। 

কি ইশানীয়াখ, কি বাবিলোনিয়ান, কি ফিনিশিয়ান, কি ককেশিগান, 

ইয়ে স্র্বগাতিই ভূতপুর্ব ভাবতসন্তান। য়ে প্রকার জননী সংস্কতজাধার 
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বিরাম জেন্দভাষার - উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রুপ উক্ত উক্ত সংস্কৃত ভাধার 
বিকারেই মিটানি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এবং বেবিলোনিরা ও 

মেবপটেমিয়ার লোক সমস্ত ষে ভূতপূর্ব ভারত দন্ধান, এবং ভারতের স্থ্যতান 
(1550017 ) বরুণ (২য়) এবং বায়ু যাইয়া ষে ব্যাবিলোনিয়া, মেষপটে মিয়। 

এবং পরে ইস্উবোপাদিতে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাহাতে কি কোন 

সন্দেহ থাকিতে পারে? 

সন্ধিপত্তর্রের মন্ত্রের প্রত্যেক শব্ষই সংস্কতমূলক । . অবশ্থ সাহেবের! 

18 ও 1120; শব ছুইটীকে একৰচনান্ত ও বছুবচনাস্ত মনে করিয়াছেন এবং 

এবং ইলু (20) শব্ধ বাবিলো নিয়ান ভাষার দেবত। (290 ) বলির বুঝি 

লইয়াছেন, কিন্ত পরমার্থতঃ তাহা নহে। 
18111 0)9--1৮--12--অশ -শি-ইল ইলানি মিত্র-_অগ্িল 

ইছার প্রক্কত পাঠ ঈর্লে্তো। মিত্রাশ্থিন্টো এবং 11 10--৫8: ইনু_ইন্দর 
ইহারও প্রকৃত পাঠ--ঈল্যঃ ইন্দ্র ব। ঈলে ইন্দ্রং। 11001 2০- অশ. 

শি--ইল 

ঈলেন্সো বরুণাশ্থিনো । 
1121]1 072৮7792601 -12- ছা ছে ঈলেন্টো নাসত্যার্যামাণে) 

ভাষার বিকারে যেমন ইন্দ্র ইন্দর হইর। গিয়াছে, তদ্রপ উক্ত তাষার 

বিকারেই_ ঈলেন্সো--ইলানি, ঈীলে-_বা ঈল্যঃ-_ইলু এবং অশ্বিনৌ--অশ- 
শিহল্ ও অর্ধযমাও--_অন্রা-_হইয়। গিয়াছে । কেন না অশ. শিল ও অর নামে 

কোনও বৈদিক, পৌরাণিক বা তাস্থিক দেবভাও নাই। পক্ষান্তরে দেখ 
বেদে ন্ধপ ভূর প্রশ্নোগই রহিয়াছে । ঈলেক্সোনমস্যঃ অগ্রি:। ১৩1২৭।৩ম | 

জঈলেন্যোতে। মনুষঃ ( ঈপেন্তঃ_ঈড্যঃ স্তত্যঃ ) 81৯।৭ম অন্সিমীলে (১১।১ম )। 

পাঠকগণ এখানে ইহাও ভাবিয়া! দেখিবেন যে বাবিলোনিযানগণের ভাষা 

গংস্কতের বিকার প্রভবঃ সে বাবিলোনিয়ান জাতি বিশুদ্ধ সংস্কত ভাষার ভূমি 
বেদ ও বৈদিক যুগ অপেক্ষা ব্ধীয়ান কি কণীয়ান ? আমাদের বাঙলা 

ভাষান্ক যেন দ্বিবচন নাই, তজ্জপ পৃিবীর আর কোনও ভাষাতেও. স্বিথচন 

দেখা যার ন; (মাত্র হই একটী শব গ্রীক ভাষায় দ্বিবতনান্ত আছে) সুতত্বাং 

ইহও বাঙ্গাল! ও বাবিলোনী'ঘ ভাষার অবরন্গন্থের অন্য একটী প্রধান চি? 



8৫৪ মানবের আদিজন্মভূষি। 

ই। একথা সত্য যে বরুণ ও বাধুদেব যে সময়ে অন্তরীক্ষে যাইয়া হজুবর্ঘদের 
মন্ত্র প্র়্ন করিতে আরস্ত করেন, তখন সে অস্তর্নীক্ষ জামাদিগের প্রায় সম- 
সাময়িক ও সমকক্ষই ছিলেন। কিন্ত ধাহারা আদিদ্বর্গ ও ভারতের তূতপৃর্বব 
অধিবাসী, তাভাদিগের সভাতা, তাহাদিগের আদি নিবাস স্বর্ণ ও ভারতবর্ষের 
ঈভ্যত! অপেক্ষা একটু কমিষ্ঠ মনে করাই যেন সঙ্গত। খগখ্েদ কি এমন 
একটি কথাও বলিয়াছেন যে অন্তরীক্ষ বা বাবিলোনহইতে লোক লকল ভারতে 

আসিয়াছেন ব! ভারতবাসীর! বাবিলোন বা মিশরে যাইয়া! ক, খ, গ, খ, 
শিখিয়। আমিতেন৯ কিন্তু খথেদ ইহা বলিয়াছেন যে আদিস্বর্গ ও ভারতের 

লোক ষাইয়। অন্তরীক্ষে উপবেশন সংস্থাপন করিয়ছেন এবং স্বর্গের ভাষা ও 

অক্ষরই অন্তরীক্ষ, তুরুফ, পারসো যাইয়। তথায় জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিল। 

এবং মনও লিখিয়া গিয়াছেন যে | 

এতঙ্গেশ প্রন্থতন্য সকাশাৎ অগ্রজন্ন:। 

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সূর্বমামৰাঃ ॥ 
২২ 

পৃথিবীর সকল লোক (ইহার মধ্যে বিশুত্রীষ্ট একজন ) এই ভারতবর্ষে 

আভসিয়। ব্রাঙ্গণদিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাইতেন। কেন মিশর, 

শরীক ও বাবিলোনিয়ার কোনও গ্রন্থে ভারতবাসীদের ততদেশে শিক্ষাদীক্ষার্থ 

গমনের কথা দেখ! বায় না ? 
গ্রবন্ধলেখক বলিতেছেন ঘে আভেস্তাতে ইন্ত্র, দানব (€ 0017১01 ) বলিয়! 

বিবৃত। এ অতি সতা কথা, আধর। যেমন অসুরবিদ্বেক্ট।৷ ছিলাম, ভারতসম্তান 

ইয়ানীয়গণও তদ্জরণ ইন্দুবিত্েষ্টা ছিশেন, ন্ুতরাং ইবানীয়দিগের কোনও 

শাখা (যেমন মিটানিগণ ) মধ্যে ইন্ট্রোপাসন। গ্রচাবিত থাকিতে পারে না। 

কিন্তু আমর] তাহাদিগ্ের মধ্যে এই ইন্ট্রোপাসন! প্রচলিষ্ থাকার ছুইটি ছেহু 

দেখিতে পাই, উহার প্রথম হেতু এই যে যেমন ভারতাগত আমর 

শুর্জাপাসক ছিলাম, তদ্রুপ অস্থুরীক্ষপ্রবিষ্ট বরুণ ও বাসর বংশধরেরাও 

ইঞ্সেপসক ছিলেন। দ্বিণীয় হেতু এই যে খন ইন্দ্র ভারতীয় সৈম্ত ও 
ফফ্রংসৈন্ের সহগতায় অন্তরাক্গে বাইয়া উত্তর পারস্তে ইরাণে) সবজ ও তুরুক্ষে 

(আসছি কবার)গমনপূর্বমক তুদীয় ভ্রাতা বল ও পর্ণিদিগকে বধ করেন,তখন তিনি 



অন্তরীক্ষজয় ও ধশ্বিস্তার | ৪ &৫ 

ধপকল দিত জনপদে ইন্ত্রা্গিদেবপুঙ্জার পুনঃ প্রত্তিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
লুতরাং এই প্রকারেও ইন্ত্রশাসনে ইন্দ্রবিষ্বেষ্ট1! ইরানীরজাতীয় মিটানি 

জাতির মধ্যে পুনরায় ইন্দ্রপুজার প্রচলন হয়। (১৩।১২১৯ম) সুতরাং 

প্রবন্ধলেখক বিশ্মিত না হইগেও পান্িতেন । ফলতঃ বদি পাশ্চাত্যগণের 

বেছে প্রকৃত অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্য়ই আমাদিগেন 

য় সত্যাসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইতেন । যাহাহউক যে দেশের বণ 
ও বাধু মজলিয়।ও ভারতের পূর্বধিবাসী যে যজুব্বেদে মূল ““স্বর্থা) শব্দ বিকৃত 

*ইয়। “দবর্গ” ও “্ঘঃ১) শব “নুষ+” কারে বিচ্যমান,। যে দেশের যজুর্বেদ 

উপনিষৎসমুহের লমবয়াঁঃ (কেননা! যুর্বেদের শেষটাই ঈশোপণিবৎ ) লে 
দেশের যে কোনও যুগের লোক সকলই যে মঙ্গলিয়! ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা 

সত্যতাদি সব্ধ বিবয়েই অবরজ, তাহ! যে কোনও চেতম্বান্ ব্যক্তিই স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবেন। 

তবে কি স্ভ্যতাবিবয়ে ব্রহ্মার উত্তবকুরুপ্রভূতি ছ্যলোক, “ভূভূবিঃ ম্বঃ?। 

অর্থাৎ ভারতবর্ষ, তুরুছ্, পারস্ত, আফগানিস্থান ও তিব্বত, তাতার এবং 

মঙ্জলিয়ার সভাতাদি হইতে বয়ুঃক নিষ্ঠঃ 

না তাহ! নহে, অবশ্য ছালেোক মহঃ, তপঃ সত্যলোক (বা! সা সা৫বিরির়া) 

তৃতাঁয় জনপদ অন্তরীক্ষের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি উহ? 
সভ্যতাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভিন্ন অবরজবরাঃ নহে ? 

ববেহেতু আদিস্বর্গের বৈয়শকবুণ ও অক্ষর প্রণেত। চন্দ্র ধাইর। মহলেখক বা 

দক্ষিণ সাইবেরিয়! ( উন্ধর সংবৎপরে ) এবং আদিঙ্বর্গের প্রধান যোদ্ধা বিষুঃ 

ও সুর্য্যদের যাইর। মধ্যসাইবিরিয়ার তপোলে।কে এবং আদি্র্গের হবরজ্যোষ্ঠ 

ব্রহ্মা তদীয় প্যে্ঠপুত্র অধর্বব। সাধাদেবগণ যাইরা সত্যলোকে ধা! উত্তরকুর 

অর্থাৎ উত্তর সাইবিরিয়ায় গুহু প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ছালেোক বা উত্তরক্ুরু 

প্রভৃতি অভিনব স্থান হইলেও উঠার সঠ্যতা অ প্রাচীনতম নহে। বরঞ্চ ব্রদ্ধ। 
উত্তুরকুরুতে যাঁইয়। পৃথিবীর সর্বত্র সাতজন পণ্ডিত পাঠাউয়া ভ।ষার শিক্ষাদান 

করেন, তাহারই আদেশে ইন্দ্র, চত্র ও শিব অক্ষব্ন প্রস্তুত ও ব্যাকরণ (উন্ম, 
চান ও মাহেশ ) রচনা করিয়াছিলেন । তাহারই আদেশে মহবি ,অপ্িদে 

ভারতহটুতে খখ.বেদ ( অগ্নেখটিঃ )) মহত বাসুদেব অন্তবীক্ষহইতে বন্ুক্ধেদ 



€৫১ মানজ্যর আদিজদ্মভূমি | 

€ বায়োর্যজ,ংবি ) ও তাহারই আদেশে তন্বী কনিষ্ঠ জাতা হর্যযদেব আদি- 
্বর্গহইতে সামবেদের মন্ত্র সমীহার করিয়! দেন (সাম আদ্ত্যাৎ )। যখন 
আকগানিস্থানের পথান্বপ্তিদেবী ও ভারতের ব্রাহ্মণগণ তাহারই উত্তরকুরনে 
ভাষা, লিখনপঠন, বেদ ও যাগষজ্ঞ শিক্ষা করিতে যাইতেন। যখন ঘোগীর। 
ভারতাদিহকতে ব্রহ্মলোকে যাইয়া জীবনের শেষ অংশ শেব করিতেন, তখম 
উত্ত ব্রন্ধপোক প্রভৃতি জনপদ বয়ঃকনিঠ হইলেও সভ্যতায় বর্ষীয়ান ছিলেন। 
কেন না ধাহারা আদিত্বর্গে সত্যতা ও জ্ঞানের আদিগ্রবর্তক ছিলেন, তহার।ই 
যাইয়া সতালে।কাদ্দিতে উপনিবিষ্ট হয়েন। শ্ুতরাং সভাতায় আদশ্বর্স 

ইল্লাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া (ভিদিব উঠা? একক ধন্ব) প্রথম ভারতবর্ষ 
দ্বিতীয় বরুণালয় পারন্ত তৃতীয় ও বাঝিলেনির। চতুর স্থাগায়। সুতরা 
সে কুবিলোনিয়া, মেষশটেমিক়া বা! পণ্টাম, মানসনের আদিপন্মহমি হুইতেং 

পারে লা। 

ষটত্রিংশাধ্যায়। 
দেবগণের ত্রিদিব গমন । 

এইন্ধপে ভারত নিঃসপন্ধ ও কুরুক্ষপ্রভৃতি অন্থীক্ষ দেনাধীন ও তথা 

দেবোপাসনা প্রতর্তিত হইগে। ইন্দ্র ও বিবুঃপ্রসৃঠি দেগণ পুনবার ন্বর্গ 

ই্লারুতপর্ষে চলিরা গেপেন এবং তথা কিমুৎকাল সুখশান্ততে বপর্কাস 

কবিশার পর ত্রিদিব বা মহঃ, তপ: ও নহ্যনোক বা সাইবিরয স্থলে 

পরিণত হইব] মনুষ্যের বাসোপযেগী হয়। 

পূর্বে ₹ঃ, ভুৰঃ ও স্বঃ (গ্চো) এই তিনটী ভুলন ব। হৈলোকা ছিল, 

অহঃপর রিদিব বাদিবকে লইয়া! ভুলনসংখা! চারিটি হইল! গেল। তখন 

সুখে বঙ্গ) সাধাদেবগঞখ, ভাতা স্ব, খু্লতাত চন্দ এবং পুত্র অথব্ব! 

₹ অজিরোধণ ন্বঙ্গনবর্গনহ আদি স্বর্গ শগগ করিয়া ভিদিবে যাইয়া 

ক হয়েন। ক্লেন? 



- জৈবগণৈর-ভ্রিছ্িবে গষন । ৪৫৭ 

প্রধঘতঃ ইহাই মনে হয় যে? উত্তরপমুস্রগর্ভে নূতন জনপদ সকল উৎপন্ন 
ছগয়াতে, উক্ত স্থান লকল অতীব উর্বর হইয়াছিল, এই কারণে, অথবা ব্রন্গা 
বে শ্বকণ্ত! সরম্বতীতে উপগত হুইয়াছিলেন,€৭ ৬ 1১,ম)সেই কারণে শিব প্রভৃতি 

দ্বেবগণকর্তৃক লাঞিত হইয়া প্রিয়তম জন্মদূমি গো! বা মঙ্গলিয়া পরিত্যাগ 

করেন। আমরা টদৈবতকাণ্ডে ইহার সবিষ্থার বর্ণনা ক্ষরিয়াছি। এ 
কারণে সরন্বতীও স্বর্গ ত্যাগ করিত আপঃ বা অস্ততীক্ষে আলিয়া বাস 

করিতে বাধ্য হয়েন । তণ্পর ভিনি স্বীয় খুব্পতাত বাধন বিশুঃর্তুক 

পরিণীত। হইয়া পুনরায় স্বর্গে নীত হইয়াছিলেন । ব্রঙ্গাদি দেবগণ যে ম্বর্গ 

পরিত্যাগপূর্বক দিবে গমন করেন, লে বিষয়ে বেধাদি লর্ব শাঙ্তে 

এইরূপ [িযৃতি দেখিতে পাওয়! যাক | সাম ও অথর্ববেদে বিরক্ত 

আছে যে__ এ 
ইত এতে উদ্দারুহন্ দ্বিবস্পৃষ্ঠটানি আরুহুন্ 1 
প্রভূজয়ো যথা! পথ সা মঙ্জগিরসো যযুঃ ॥৫৩ পৃঃ সানবেদ। 

অত্র সায়ণভাষ:ং--"......অথ দ্বিতীস্বা, বামক্ধেবে। ঘয়ো: ছন্দঃ__কন্ধুষ্ট,প। 

দেবতা- বিশে গ্বেবাঃ ৷ 

এতে অঙ্গিরসো পথ উৎমার্পগেণ এব, স্কাং দিবং প্রযযুঃ প্রাপুঃ। 

কীদৃশাঃ? হুর ভৃজ্জতিঃ পাককর্ত। হবিবাং পক্তার:। তত দৃষ্ান্ত-পথ। 
আর্গেশ জনাঃ গ্রাথাদীন্ গচ্ছস্তি,তথ! ইতঃ ভূমেঃ সকাশাৎ উদ্দারহন্ উদগঙ্ছন্, 
আগতা 5 দিবঃ স্বর্গন্ত পৃষ্ঠানি স্থানানি আকুহন্ প্রাক্রমস্তি।--৫৬ পু। 

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ *'... অথ দ্বিতীয় মন্ত্র। এই হুইচী মন্ত্রই নহি 

খামনেবকর্তক সমাত। ইহা অন্থ্প, ছন্দে বিরচিত, এই নস্ের উপাপ্য 
দ্বেষত বিশ্বে ষেবগণ। 

এই অঙ্জিরোগণ ষে প্রকার উচ্দার্পঘারা (উণ্রদকের পথে বা 

উর্ধ পথে) গ্চো। অর্থাৎ দিবে গমন করিয়াছিলেন। অঙ্গিকোগণ কি প্রকার ? 

“ভূ” | জরষ্জ ধাতুর অর্থ পাক কর!। ভৃক্গয় শকের অর্থ হবির পাককর্ত।। 

পে বিষয়ে দৃষ্টান্ত_-পথ দিয়! লোক সকল গ্রামাদিত বাইয়া থাকে, সেই 
প্রকার এই ভূমির নিকটহইতে উত্তরে বা উদ্ধে গ্রমন কানরহুদেন | 
ঘাইবা দিব ৰা শ্বর্গের পৃষঠন্থ সকল্ স্থানে আঞ্োহণ খ।পাদ্নিক্দেপে কঞ্ছেন। 

৬৮ 



৪৫৮ যানবৈর আদগিজন্মতৃশি। 

লত্যব্রতসামশ্রমিক্তান্থবাদ__বিংখাং | গোতমবংশীয় বাষদেব । ছং অগ্নইপ. 
দেবং--বিশ্বদেবা। এই মন্ত্রী ট্রৈধন্রপে ব্যবহৃত ভষ্টয়। নাক. হ্ড 

খকৃসংহিতাতে সংগৃহীত হর নাই, এতম্সলক সাম একটী মাত্র। গের গানের 

৩--১-_-২য়। তাহার প্রকাশক অঙলিরোখংশীয্ যয খাবি। এবং নাম 
আরচবৎ। তদ বথা-_- 

অন্ুবাষ--এই সকল হবিঃপাচক অঙ্গিরে।গণ, উৎকৃষ্ট পথ দিয় ছালোক 

প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, যেমন লোক সকল সমুচিত পথদিয়াই গ্রামাদিতে উপস্থিত 
হয়। ইহায়াও সেইরূপ যখোচিত গথেই এখান ( পৃথিষী) হুইতে .শ্বর্গে 
জারোহণ করিয়! ধাকেন এবং স্বর প্রাপ্তব্য স্থান অধিকার করয়' থাকেন 

অথর্ধবেদে সায়ণভাষ্যং.**শবসংগ্বর্ভারঃ পুরুষাঃ এতৎ মৃতশরীর়ং 

ইত: অন্মাৎ ভূগ্রদেশাত উদ্দীরুহন্ উর্কংং শকটাদিকং আবোধয়ন্। 
ইতঃ এতৎ ইতি শরুটে শয়নে বা গ্রেতং নিদধ্যাৎ ইতি বিনিষোগাৎ। 

অনন্তরং দিবে] ছ্যলোকল্য পৃষ্ঠানি শ্রষ্টব্যানি উপরিতনস্থলানি ভোগস্থানানি 
আরুহন? ইতি তত্রাহ ভূজয়ঃ ভরণবস্তে। ভুবং জিতবস্তো বা অজিরস:, 

যথ। যাদ্ুশেন পথ মার্গেণ ভাং ছুলোকং প্রযধুঃ প্রাপ্তাঃ তেন মার্গেণ দিবঃ 

পৃষ্ঠানি আরুহন্ ইতি সন্বন্ধঃ। ৮৫পু ৪র্থ খণ্ড অধর্ববেদ ৷ 
সারণভাধ্যের বঙ্গানুবাদ.*......শবদেহ-সংস্কারকারী পুরুষের। এই মৃত 

শরীরকে এই তৃপ্রদেখ হইতে উর্ধে শকটাদিতে উঠাইলেন ' ইছাহইতে 
শধকে (প্রেতকে ) শকটে (বিছানার) শর়নে স্থাপন করিতে হয়। 
ইহা বিনিয়োগ ঢৃষ্টে জানা যায় | অনস্তর দিব বা দ্যুলোকের পৃষ্ঠে 
অর্থাৎ শ্রষ্টব্য উপরিতন স্থল সকল অর্থাৎ ভোগাস্বান সকলে আরোহণ 

করাইয়াছিল। সে বিষয়ে বল! হইতেছে, তুর্জয় ভরণবস্ত, ভূকে জিতবস্ত 
অলিরোগণ যে প্রকার পথে ছ্ালোকে গষন করিয়াছিলেন, সেই পথে 
দিবের পৃষ্ঠে অক়োছণ করিয়াছিল। 

এখন চেতম্থান্ ও বিবেকবান্ সহ্য পাঠকগণ এই ভাম্যদবর় এবং 

লানশ্রমিকৃত অনুণাদের পদার্থগ্রহবিযয়ে সচেষ্ট হউন । আমি ত ইছান্স 

একটীরও তাৎপধ] হ্ববয়ঙ্গর করতে পারিলাম না। আমি ভারতীয় ভাষ্যকার 

দিগের নধে) শ্বাধীনচেতাঃ পুজাপাদ শবরম্বাধীর প্রতি বিশেষ শিদ্ধাবাম্ 



দেবগ্বণের জিদিষে গমন । ৪৫৯ 

এবং কোন কোন সায়ণশিষ্কেও অভীব ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া 

থাকি। কিন্তু সায়ণ॥ কিংবা তাহার যে ছই শিষা, এই ছুইটী 
ব্যাখা! করিয়াছেন, আযি কিছুতেই তাহাদিগেপ তাবষ্যের অছঘোদন 

করিতে সমর্দ নহি। 

প্রথমতঃ দেখ,একটা মন্ত্রের একপ ছুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাখা! হইবে কেন? 
এ মন্ত্রী কি ঘ্যর্থ-ঘটিত ? মন্ত্রপ্রণেতুগণ ত কোনও ধেদের কোনও একটী 

ষগ্থও একাধক অর্থে রচনা! করেন নাই । আব অপর্ধবেচ সাপ 7 

ঝলতেছেন ঘে যুতদেহ, শক্টাদিতে তুপধার বেঙ্গা ইহার বিনিয়োগ হয়, 

অর্থাৎ এষ্ট মন্ত্রটা পঠিত হইয়। থাকে । কিন্তু তাহা কিছুতেই ঠিক বলির বোছ 

হয় না! কলতঃ এক সময়ে পুরেছিতগণ আবকাংশ বেমন্ত্রেরই প্রর্ক ভার্থবোধে 

অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা বনু স্থলেই 

“শালগ্রামকে দিয়! মোড়ার কান সারিয়! লইয়াছেন” 

কিন্ত পরমার্থতঃ ইহ! গ্রেতদেহকে খাটিয়ায় তোলার মন্ত্র নহে, সায়ণ ব! 

সায়ণশিধা সামবেদেয় ব্যাখ্যাকালেও এই মন্ত্রের প্ররুতার্থ না বুবিয়া কেবল 

আন্দাজে কতকগুলি বাজে কথ! বলিয়াছেন। উহার কোনওটা ব! লাগিয়াছে, 

কোনওটি ব! একেবারে লাগে নাই । 

ফলত; মেবতার1 মানুষ, স্বর্ণ ভৌষ-দেবভার! স্বর্থব্রষ্ট হইনা। “তু” হা 
পারতে জাগমন করেন, পরে পুনরায় স্বর্গাদ্িতে চলিয়া ধান, এই সকল 

প্রাক্তন এতিহে জান ন। থাকাতেই শদ্ধর ও সায়ণাদ ভাষ্যকারেয়া 
এক্সপ মিথ] বাখা। করিয়। পির়াছেন। সামশ্রমিষহোদয়ের কথা আত কি 

বলিব ? তিনিও অগ্ঠান্ত ভাধ্যকারগণেক্র যতন অন্ধবিশ্বাসী বগিয়। 

যাহা ইচ্ছা! তাহাই লিখির়া খ্িয়াছেন | ফলতঃ এই মঙ্্ের ইহাই প্রত 

ব্যাখ্যা 
প্রন্কতার্ধবা হিনী ........-...এতে ভারতস্থিতা ভারত প্রবাসিনঃ অঙজগিরস্গ 

অঙ্গিগ্গোবংশীর়া ছেবাঃ উপলক্ষণাৎ অন্তে ব্রন্কাদয়ে। দেবাশ্চ বধ! হদৈৰ 
তূঞরঃ ভূর্লোকস্থা জয়ো৷ ব্ভৃব, বৈবস্বতমন্থাদযঃ পুকরবঃপ্রভৃতয়শ্ছ তান্রতবর্ষে 

দৃঢ়মূলা অভবন্, তটধৈব ইতঃ অন্মাৎ তারতবর্ধাৎ পথ। অন্তরীক্ষমার্সেণ অপোগ- 
স্থানহধাবর্তিন দেবঘানগথেন উদ(রুহণ উদগঞ্ছন উত্তসন্তাং ছিশি অগন্ছন্, 



৪৭, মানলের অং ॥জনাভুমি | 

কুত্রেঃ তদাহ-_-ন্যাং দ্যোলোকং আদিহর্গং ইলারতবর্ষং প্রবধুঃ প্রকর্ষেণ 
গঠবস্তঃ | ততঃ তত্র আদিন্বর্গে গন্ধ! এতে অঙ্গিরঃ প্রত! অঙ্গাদসপ্চ 

কেচিৎ দেবাঃ উদারুছন্ উত্তরাং দিশং অগচ্ছন্। কুত্র? তে দিবঃ ছ্যলোকন্ত 

পৃষ্ঠানি দ্যলোকপৃষ্ঠে স্থিতান্ উত্তরসংবৎসরাহোরাত্রম ত্যলোকান্ আরুহঙ্গ 
আন্গঢবস্তঃ, তত্র গত্ব! উপনিবিবিশু রিতার্থঃ | 

অনাধাদিগের হন্তহইতে, যমন ভার্তবর্ষ অধিকৃত হইল, অমনি বচ্'। বিজু, 

শিব, ইন্দ্র ও অঙ্গিরোবংশায় দেবগণ অন্তরীক্ষেব অর্থাৎ আফগানিস্থানের 

মধাবন্তা দেবধান পথে উন্তরে দো। বা আরশ্বর্গ যঙ্গলিয়ায় চলিয়া গেলেন। 
তৎপর আবার ব্রন্গা, চন্দ্র সুর্া,ও সাধ্যাদি দেবগন এবং অঙ্গিরোবংশীয়গণ 
উত্তয়ে দিবে অর্থাৎ উত্তরসংবৎপর, অহলোক, রাত্রিলোক এবং ক তাপরনাম) 

সত্যলোকে চলিয়! যাইরা তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। 

আচ্ছা দিব বাঝঞ্সিদিব( জিপিটপ ) ত মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক লইয়া 

গঠিত। তবে এখানে সংবৎসর, অঃঃ ও বাক্মি লোকের নাম কর! হইল কেন? 
ঘেহেতু তখন উত্তর সংবসর, আহঃ, রাত্রি (২1১৯১৭১,ম) এবং সত্য, 

লোক ১1১৯৯।১০ম) পইয়। ত্রিদিব পাঁরগণিত হইয়াছিল। কালক্রমে উত্তর 

ংবৎসরের নাম মহর্লোক এবং অহঃ ও রাজি জনপদের সমবার-সমূখ বন্তর 

নাম তপোলোক হইয়াছিল । পৌরাণিক যুগে উক্ত মছর্পদোক-_রম, ক বর্ষ।তপো- 

লোক-_-হিরগ্নব্ববর্ধ এবং খত ব। সত্যলোক উত্তর কুরুবর্ষ নাষে গ্রখাতি লাত 

করে। দেবতার) কে কোথার গমন'করিয়াছিলেন ? কৃষ্ণযন্ুঃ বলিতেছেন ধে--. 
অঙ্গিরসে! বে ইত উত্তম: 

ক্ুবর্গং লোকং আয়ন্।১৫১ পৃঃ 

জলিয়োগণ এই আদ্গিব্বর্গহইতে ই্রন্তনন্বর্বলোকে গমন করেন |. 

উত্তষ্র্গলোক কি ? ব্রঙ্ধা উত্তর পাইবিরিয়ায় যাইয়। উহ্থার নাগ 

ক্ত্রঙ্থলোক” (ইহাই তৃতীক়্ ব্রক্গসোক ), সত্যলোক, পনুম স্থান ও পরম 

ব্যোম € উত্তম স্বর্গ) রাখেন] এই পরম বোমেরই নামান্তর “উদয় কুরু”। 

রাখারণ কিছ্ধিক্ধা। কাণ্ডের তেতাল্িশ পর্গের শেবাংশ পাঠ করিপেই জানিতে 

পারিবে ধে পরষবোদ একলমরে উত্তরকুর নাষে প্রখ্যাত হইয়াছিল। উত্তর" 

কুক, জানি ব্যোষ বা 'আদিঘর্গ ইলাবতবর্ষহইতে উভষ ছিপ বশিয়! উচ্াক 



মেবগণের দিবে গমন । ৪৬৯ 

না উত্তমনাক বা পরম বোম ও পরম স্থান হয় । এইস্বানে বসবাস-নিবন্ধনই 

দুরজোষ্ঠ ত্রপ্ধার নাষাস্তর. পরমেচ্ঠী | তাই অথর্পবেদ বলিয়া শিল্পাছেন যে-- 

উত্তঘং নাকং পরমব্যোষ 

নাক--আদিন্বর্গ, উত্তষ্ষ নাঁক--উত্তরকুরু বাঁ সত্যলোক এবং উহ্াই পরম 

ফ্যোষ অর্থাৎ উৎ্কষ্ট হর্গ ( ব্যোষ--বঘর্গ ), ব্ন্ধার উত্তরকুরুগমনবিধয়ে 

বেদে এইরূপ বিকৃতি দেখ যায় ।-- 

তিলো মাতৃ আ্রীন্ পিতৃন্ বিভ্রদে কঃ উ্দান্তস্থৌ ন ঈং অবশ্ীপয়স্থি। 
ষন্য়ন্তে দিবো, অমুষা পৃষ্টে বিশ্ববিদং বাচং অবিশ্বমিদ্বাম্ ॥১০1১৬৪।১ষ 

তত্র লার়ণভাষ/ম্.. .- একঃ প্রধানভৃতঃ অসহায়! বা পুক্রস্থানীয় আদিত্যঃ 

২বৎসন্মাখ্যঃ কালে! ব। তিআ্বো। মাতৃঃ শঙ্তবৃষ্টাছথযৎপাদরিতরী: ক্ষিতা(দিলোক, 

অয়্ান্ ইত্যার্থঃ। তথা ত্রীন্ পিতৃন্ জগতাং পালফিভূন্ লো কক্রর়াভিমানিনঃ' 
অগ্নিবাযুনূরধ্যাখ্যান্ বিভ্রৎ সন্ উর্ধ স্তন উন্নতঃ অত্যন্ত দীর্ঘঃ তিষ্ঠতি, 
ভূতভবিষ্যদাদ্যাত্মন। পূর্ধ/পক্ষে সর্কেভ্য উত্নতঃ, ঈীং এনং ন অবগ্লাপয়ন্তি প্লীনিং 
নৈব কুর্বন্তি, নি কাল আদিত্য বা অন্তেন পরাভৃয়তে | দিবঃ পৃষ্ঠে 
ছ্যালোকন্ত উপরি অন্তরিঙ্গে সন্তরয়স্তে গুপ্তং পরম্পরং ভাষস্তে দেবাঃ, কিং. 
বিশ্ববিদং বিশ্ববেদনসমর্থাং বিখৈবেদিনীয়াং বা বিশ্বমি্বাং অসববাপিনীং 

ৰাচং গজি তলক্ষণাং আদিত্যসন্বদ্ধিনীং মন্ত্রয়স্তে ইতার্থঃ | 

দয়ানন্দ্ভাষ)ম্ .....তিআঃ-মাত,: উত্তমমধামনিকৃগরূপা ভূমীং। ত্রীন্ 
বিদ্যুৎ প্রসিন্ধসু্ন্বক্সপান্ অগ্লীন্, পিতূন্ পালফান্, বিভ্রৎ ধরন্ সন একঃ 

ত্রাত্মা বার, উর্ধঃ তঙ্থৌ তিষ্ঠতি, ন) ঈং পর্বত: অবগাপরস্তি, মন্রযস্তে 

গুপ্তং ভাষস্তে। দিবঃ এ্রক।শষানন্ত অসুষা দুরে স্িত্ত হুর্য্যন্ত পৃষ্ঠে পরতাগে 
বিশ্ববিদং বিশ্বে বিছন্তি, তাং বাচং বাণীং, অবিশ্বমিন্থাং অসবসেবিতাং। 

দতছাসুবাদ--একমাজ আদিতা, তিন মাত! ও তিন পিতাকে ধারণ 

করত: উন্নত হইয়া বহিযাছেন। ইহাতে তাহার ক্লান্তি হইতেছে না। 

দ্বালোকের পুষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সন্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে 

কথ! সকলের নিকট পৌঁছে না। কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথ! আছে। 
ঘল! বাহুল্য, এই ভাষাব্বয় ও অনুবাদ অভীব কলুষিত। আমরা হনে কষ 

ফে ইহার প্রকভার্থ এই--. 



৪৬২ যানবের আদিজন্ভৃমি। 

প্রকভার্ধবাহিনী “এক: একাকী স নুরজোষ্ো বর্ষা, দিতো বাতঃ মাতৃ- 
ভূমিজেয়ং আব বর্তমক্ষিণা পথপূর্ণেবো পন্বীপাত্মকং ভাততবর্ধং তথা আন্ পিভ্ন্ 
পিতৃতৃমিত্রয়ং কিম্পুরুষবর্ষহরি বর্ধেপা রৃতবর্ষাঝ্মকং সমগ্রং ভ্রিপাকং কিভ্রং 

ধয়ম্ ব্বর্গভাবতবর্ধয়োঃ শাসনতারং গৃহ্ুন্ উর্কঃ উর্ধে উত্তরস্তাং দিশি উত্তও 
কুরুধু তন্থৌ তত্র গা! স্থিভবান। জং ( কপোঁলচলদেতৎ এনাফে ) এনং 
একফকমপি ব্রঙ্ধাণং ন কফেছপি অবগ্লাপরপ্তি তস্য অবব্ঞাং বর্ত ং শক্তি 

সর্ষে তন্মাৎ ধিত্যতি ইতি ভাব: অনুযা অকুষ্যাঃ দিব ইতি শেষ?) পৃষ্ঠে 

উপরি অবিশ্বনিষাং অসবব্যাপিশীং অসবসেব্যাং বাচং লংস্কতভাষাম্ বিশ্বৃ- 
বিদং বিশ্ববেদনযোগ্যাং কর্ঠুমিতি শেষ: অন্তত ত্রহ্গণা সহ সংলপত্তি ইত্যর্থ:। 

তিন মাতৃকৃমি (আর্ধ্যাবর্ত, দক্ষিণাপথ ও পুবোপন্থীপ ), অর্থাৎ সমগ্র 
ভারতবর্ষ এবং তিন পিতৃলোক ( তিব্বত, ভাতার ও মঙ্গলিয়1) অর্থাৎ ব্রিনাকেন্র 

শাসনভার গ্রহণপূর্বাক হুরজে/ঠ বরক্ষা একাকী উত্তর ছকে উত্তর কুরুতে 

(বতাঁলোকে )যাইয়। অবস্থিদ্তি করিলেন। তিনি একাকী গেলেও কেহ 
তাকে অবজ্ঞ। বা অগ্রান্ করিতে মাহস করিত না । জনন্তর অন্ান্ত দেবগণ 
সেই অ্রিদ্দিবের পৃষ্ঠদেশে, কি প্রকারে জন্গ লোকের পরিজ্ঞাত সংস্কৃত তা! 

সকলের বোধগম/ হইতে পারে, ততিবয়ে ব্রহ্মার সহিত গোপনে হন্ুণ। 

করিতে লাগিলেন । 

পরুমে ব্যোমন্ অধারয়ং রোদসী 1৭1৬২1১ষ 

ক্ষ! পরম ব্যোমে বাইয়াও রোদলী অর্থাৎ স্তেো! ও ভারতবর্ষকে ধারণ 
করিলেন। অর্থাৎ তিনি পরম ব্যোষে থাকির়। আদিন্বর্গ পিতৃলোক এবং 

খুধিবী বা ভারতবর্ষের শালন পরিচান। করিতে লাগিলেন। তরথ্াছি-- 
যে! অস্য অধাক্ষ: পরমে ব্যোহন্। ৭1১২৯/১*ম 

এই ব্রেলোকোর অধ্যক্ষ বা অধিপতি যে ব্রন্ধ! পরম ব্যোষে অবস্থিতি করিতে 

ছেন। তথাহি মহাতারত--'আদিপর্ব। 
এবং ওট্মৈ বরং দস সর্বলোক পিতামহ | 

ইন্জে ধত্রপোক্য মাধার় ব্রন্মলোকং গতঃ শ্রহঃ ॥ ২, ২২২ । 
এইরপে প্রস্থ ব্রঞ্কা তিলোভমাকে বরদানপূর্ববক ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রি 

দৈলোক্োের শাসনতার প্রদান করি ব্রক্ষজোকে চলিয়া গেলেন । 



দ্বেবগণের ভ্িঙ্গিবে গমন 8৬৩ 

ব্রঙ্গলোকে ধাইর়া তিনি কি করিলেন? তিনি খন উত্তরে চলিয়া! যান, 

তখন সে স্থানের কোনও নাম ছিল না, পথে ব্রহ্ষা যাইয়। উহাকে “পত্যালোক'” 

প্রস্ভৃতি নুতন নামে সমলম্কত করেন। উদ্তঘঃ_- 
খতস্য জিহ্য| পরতে মধু প্রিরং বন পতিধিয়ে! অস্য অধাতাঃ1 _ 
দধাতি পুত্রঃ পিকোরপীচাং নাম তৃতীয় মধিরোচনে দিবঃ॥ ২৭৫হ1৯ম 

তন্জে সায়ণ:-_খতস্য যজ্ঞলায জিহব। মুব্যত্বেন িহবাস্বাশীয়ঃ সোমঃ প্রিরং মধু, 

মধুকরং রপং পবতে ক্ষরতি। বক্তা শব্দকৃৎ। বঙ্গ স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্ততয়ঃ 

সাধীয়সা ইতি গ্রতিশ্রুবণসা কর্তা অস্যাঃ বিরঃ এতস্য কর্মগঃ পতি: পালরিত। 
অদাভাঃ নক্ষোতিং হিংসিতু মশক:, পুঝে। য্মানঃ পিজ্োঃ যাতা পিত্রোঃ 

অপীচাং অন্তছিতং যন্নাষ তৌ ন জানীতঃ নামকল্পণবেলাক়াং তন্মাৎ তয়ো* 

রপরিজ্ঞা়মানং তৎ তৃভীয়ং নাম দ্িবোহালোকস্য রোচনে দীপ্যমানে সোমে 

অতিষয়ষাণে সতি অধিদধাতি অত্যন্তং ধারয়্তি। নক্ষত্রবাবহারিকনায়ী 

প্রভাষ্য মোমযাজীতি ভূতীয়মস্য নান ই'ত ভগবত। যৌধায়নেন উক্তম্। 
দতগানুবাদ--সাম যজ্ঞের জিহ্বান্বরূপ, সেই দ্িহবাহইতে অতি চমৎকার 

মাদকভাশ-ক্তপুক্ত রস ক্গরিত হছুইতেছে। তিনিশবক্দ করিতে থাকেন, তিনি 

এই যঞ্জ[নুষ্ঠানের পালনকর্ত।, তাহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে ন।। আকাশের 

ওজ্দল্যবদ্ধনকারী সোমরস প্রস্তত হুইলে পুঞ্রের এক্ধপ একটা নূতন নাষ 
উৎপন্ন হয়, যাহ! তাছার পিতামাত। জাঁনিতেন না? 

এই মন্ত্রে সোম” শব আদবেই নাই। পুত্র ও পিতাযাত! কাঞ্ছাকে 

বল। হইল, তাহা ভাষ্যকার ও অনুবাদক খুলিয়া বলিলেন না। সায়ণ ষে 

রোচনে অর্থ “দীপ্যমানে" ও পণ্ডিত আলাকনাথ যে “আকাশ” করিয়াছেন, 

তাহাও ঠিক হয় নাই। ্ 
প্রক্কভার্থবাহিনী..... দিবঃ ছুযলোকন্ত রৌচনে অধি কত্মিংশ্চিৎ জ্ঞানা- 

লোকসমুস্তাসিতে জনপদে জনপদন্ত উপরি অদাতাঃ কেনাপি হিংসিতুমশকাঃ 
পিব্রোঃ পিতামাতৃস্থানীয়য়োঃ দযাবাপৃথিব্যোঃ বর্গ ভারতবর্যয়োঃ পুতঃ পুত্রস্থানীয় 
এতয়োঃ পশ্চাৎ উৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমারোপিতম্। ব্রহ্ধলোকঃ (উত্তর কুরবঃ$) 

'অপীচ্যম্ অপ্রাচীমং (অপতর্; শকোৎ্রং) হুতনমিতি ধাবৎ তৃতীরং নাষ পরষ 
ঘ্যোমব্রক্ষলোকসতাপোকাদিকঃ ছধাতি ধারগতি। স পুরঃ অ্রঙ্ধলোকে ঝক্গা 



৪৬৪ মানবৈর আদিজনাডূমি। 

ঘ। খত বঞ্ঞন্ জিহব| উৎপজিন্থানং ( প্রঙ্গাপতিঃ যজ্ঞান অন্ত 

ইতি তৈঃ সং) স বক্তা বাগবজ্ঞাদীনাং উপদে্। বেদাদীন|ঞ্চ ব্যাখাতা শ্ররি্নং 
মধু পবতে সিউছাধর| মধুরং উপদিশতি। সচ অন্য ধিয়ঃ সর্বেধাং কর্মণাং 
পতিঃ অধ্যক্ষণ । ব্রহ্ম! দেবানাং প্রথনঃ সংবভৃব, বিশ্বস্ত কর্ত। ভুবনন্ত গোপা 
ইতিশ্মরণাৎ। 

খত ব। যজ্ঞের জিহব। অর্থাৎ শিদান, প্রির ও মধুর ব্চনের বক্তা, 
সকল প্রকার বুদ্ধির আধার, অপরাগের রণোষ্ঠ ব্রহ্গাঃ পিতা! বা পিতৃতৃহি 

আদিস্বর্গ দো! এবং মাত! বা মাতৃভূমি ভারতবর্ষের পু্রস্কানীয়। কেনন। 

ত্রিদিবে দে ও ভারতবর্ষের লেঃকণকল যাইয়' উপনি-বই হওয়াতে উঠ! শ্বর্থ ও 
ভারতবর্ষের পুত্রস্থানীয় । তরঙ্গ দ:. বা ছালোকের বোন্না-ত্রয়কে / যে যেস্থান 

আনোন্ত, উহাদের নাম রোচন1) সংবৎসরঃঅছলেশক, রা ত্রলোক। সত্যলোকঃ 

ও পরম ব্যোমাদ্দি নৃতন নূতন নামে সমলক্কত করিতে লা।গলেন। 

ভাধাপৃথিবী হইতে দিবে ষেলোক সকল বাইয়া! উপনিবিঞ& হুই্ঈ! ছিল, 
তাহার অন্ত গ্রমাণ কি ? খগবেদ বলিতিছেন যে-_ 

তে জামী সধোনী মিথুন সমৌকস।। 
দব্যং নব্যং তস্ং আতন্ঘতে দিবি সমুত্রে ॥81১৫৯।১ম 

সেই দো। ও পুণ্ধবী, পরল্পব জ্ঞ5ভানাপন, উভয় স্বানই তুলাভাবে দেবগণশের 

ঘোনি বা উত্পত্তি স্থান ইহাদের ভূনিপরিমাণও সমান । এই ছুই স্থান হইতেই 

অন্তরীক্ষ ও দবে নুন্ধন নৃত্তন তন্ত থা বংশ নকল ষাইয়। উপনিবিষ্ট হইয়াছে। 

'আচ্ছ! ব্রদ্ম। যে পুর্বে আদিন্বর্গ ইল্লাবৃশ্তনর্ষে ছিলেন, তাঁর প্রমাণ কি? 
প্রমাণ বছ। তন্মধ্যে আমর! কতিপয় প্রমাণের সমাহার করিব। 

পরমেঠিনো বৈ এষ যঙ্ে! অগ্রে আসা, 

ূ চেন ম পরম কাচ্ঠাং অগন্ছং।৫১ পৃ কষঃযন্ুঃ। 

যজ্ঞ বা আদিমর্গ স্বঃ ( “ষজ্জে। ₹ৈ স্বঃ” হতি ক্রতেঃ) পূর্বে পরষেতী ব্রজ্জার 

ছিল। পরে তিনি এখানছইতে সত্যলোকে চলিয়া বান, যে সত্যলোক 
লগ্তভুবনের সর্বোত্তর ভাগে অবস্থিত! হথাহি- 

তন্রৈ ইল! পিহুতে বিশ্বপ্গানীং, যশ্মৈ বিশঃ স্বয়মেব নমন্তে। 

যন্মেন্ ব্রন্ম। রাজনি পুবব এতি 1৮1৪০।৪ম 



দেবগণের ব্রিদিবষে গমন। ৪৬৪ 

পেই দেবরান্স ইন্দ্রকে ইল! বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ আদিপ্বর্গ দে, সর্ধদাই ধন 

মানাদিদ্বার! বর্ধিত করিয়া থাকে । তাহাকে সকল প্র! শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! 

নতকন্ধরে প্রণাষ্ করে, তথায় পূর্বে ব্রহ্গাই রাঞ্জা ছিলেন। তৎপরই ব্রদ্ধা 

চপিয়! গেলে ইন্ছ্ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের একাধিপত্য গ্রহণ কতেন। 

ইল: পতিষতবা। 

মধবা ব। শতক্রতু ইন্দ্রই ইল অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষের পতি বা শান্ত! । তথাহি_. 

তঙ্জস৷ নুসমৃদ্ধন্ত আদিন্বর্গে ন্বয়স্ত,বঃ | 
ওক্কারপূর্ববা গাক্রত্রী নিজগাম ততো মুখাৎ। 

যোগী যাজ্ঞবঙ্গা বপিতেছেন যে? যখন তপঃপ্রভাবসমুজ্দল সুরজোষ্ঠ (ন্বরস্ত 

নহে) ব্রহ্ধ। আদিম্বর্গে ছিলেন, তখন ভাহান্র মুখহইতে ওক্কারুপূর্বা ব্দেমাত। 

গায়ত্রী নির্গত হয়। স্ুতব্রাং ব্রহ্মা বে পূর্বে আদিস্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ধে 
ছিলেন, তাহ সপ্রষাণ হইতেছে। 

আচ্ছ। ব্রহ্ষ/ কি তবে সত্যলোকে এককই গিকাছিলেন ? না, ভাহাকে উঠা? 

যাইতে দেখিয়। অন্তান্ত দেবতারা বলিতে লাগিলেন ষে--" 

গ্বদেব। অগন্ম, অমৃত! অভূষ, 

প্রলাপতেঃ প্রজা! অভূম 1২৯ক।১৮অ বজুঃ 

আমর! দেবার] প্রজাপতির নুন স্বর্গে ত্রেক্দা সত্যলোককে স্বং গ% প্রা, 

'্ব: স্যেকে পিতা বা পিতৃলোক নামে 'তিহিত করেন ) যাইব, তথ এ! 

হইব। তথায় গনন করিলে আর আমাদের মৃত্যুভয় থাকিবে না। তথাছি 
কৃষ্যজুঃ-_- 

ব্রহ্মণ। বৈ দেবা: স্বর্গ লোক মায়ন্।৩৫৬প্। 

অনন্থর দেবতারা ব্রহ্মার সহিত নৃতন স্বর্গ দিবে চলিয়া! গেলেন। তথাঞ্ছ 
বায়পুরাণং-- 

স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সংগ্রবর্তীতে । 

উচুঃ সবে” তদান্যোনাং বৈরাজ'. স্ুদ্ধবুদ্ধয়: 1৭৬ 

এবমেব মহাভাগা: প্রণবং সং প্রবিশ্ত হ। 

বক্ষলোকে প্রবর্তীমঃ তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষাতি ॥৭৭1৩৯জ। 
৪৯ 



৪৬৬ মানবের আর্দিজমমন্ভুমি । 

বিরাট আদি মানব, তজ্জন্য তাহার জন্মভূমি আদি স্বর্গের নাম “বৈরাজ ভবন” 
সেই বৈরাজভবনবাঁসী মহাভাগ্যবান্ শুন্ধবুদ্ধি দেবগণের সকলেরই যুগপৎ এই 
অভিলাষ হইল যে, আমর! এস্থান ত্যাগ করিয়। ব্রহ্মলোকে যাইব, তাহাতেই 

আমাদের শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল হইবে। ইহা!স্থির করিয়া সকলে ওষ্কার উচ্চারণ- 
পূর্বক ব্র্ধলোকের দিকে প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। 

আচ্ছ। ব্রহ্মার সহিত কোন্ কোন্ দেবতা সত্যলোক বা উত্তর কুকুতে গমন 

ফরেন? খগবেদ বলিতেছেন যে-_ 

যহ্ছেন যক্তং অযঙ্জন্ত দেবা:, তানি ধঙ্ছাণি গ্রথমানি আসন্। 

তে হু নাকং মাহিমানঃ সচস্ত, যত্র পুবেব সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬1৯০।১*ম 

দেবতার! যজ্ঞ অর্থাৎ আদিম্বগে (যেন যজ্ঞে আদিম্বর্ণে) অর্চনীয় অধির 

উপাসন1 করিতেন | উহাই জগভে প্রথম ধন্কার্ধ) ছিল। সেই দেবতার! 

আপন মাহায্তো শ্বর্গকে সমুদ্তাসিত করিয়াছিলেন, তথায় পুর্বে সাধ্যাতনয় 

সাধ্যগণ দেবত। ছিলেন। 

সাধ্য দেবগণ কোথায় গমন করিয়াছিলেন ? ছান্দোগ্যোপনিধহ বলিতেছেন যে 

অথ যত পঞ্চম মধৃতং তত সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রন্মণ! মুখেন 1১৮১ পৃঃ 

মহেশপালসংস্থরণ। 

তিব্বতহইতে উত্তরকুরু পর্যান্ত সমুদার স্বর্গভূমি পাচটী অমৃত (52091971077) 

লোকে বিভক্ত । তন্মধ্যে সাধ্য দেবগদ পঞ্চম অমুত ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে 

(৪৩ সর্গ শেষ কি্ষিন্ধযাকাণ্ড দেখ) ব্রদ্দার নেতৃত্বে বাস করিতেন। 

অভঞ্ব জান! যাইতেছে যে, সাধ্যদেবগণ আদিঙ্বর্হইতে ক্রদ্মলোকে 

বাইয়া ব্রহ্মার সহিত একত্র বাস করেন। আর কে কে ছ্যলোকে গষন 

করেন 7 খখেদ বলিতেছেন যে 

দিবি রুদ্রাসো অধিচক্রিয়ে সদ: 1২1৮৫।১ম 

রুদ্্রবংশীয় দেবগণ দিব ব1 ছ্যলোকে যাইর। গৃহ প্রতিষ্ঠঠ করেন। তথাহি 

কষ্যডূ:-- 

উদ্দীচীং কুত্রাং 1৩৬০পৃঃ 
রুত্রগণ উত্তরে উত্তরকুর বা ব্রক্ধলোকে গন করেন । তথাহি--খগ বেদঃ-- 

নুষ্যাচজ্ষসৌ ধাতা যথাপূর্বব মকলয়ৎ।৩১৯০1১০ষ 



দেবগণের ত্রি্দিবে গমন। ৪৬৭ 

সূর্য্য ও চজ্জ্রের আদিন্বর্গ স্ভোতে এক একটা সামন্ত রাজ্য ছিল। গ্াতা ব। 

স্রজো্ঠ ব্রদ্ধা, ভ্রাতা! নুর্ধ্য ও খুল্পতাত চন্দ্রকে দিবে লইয়] যাইয়া তথায় তাহা: 
দিগকে পূর্বের ন্যায় এক একটা নূতন রাদ্বত্ব প্রদান করেন। 

এ চন্দ্র ও হূর্ধ্য কি টাদ ও দিবাকর নহে? ভাব্যকারগণ তাহাই 
মনে করিয়া লক্ষাহ্্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইহ! প্রকৃত সংবাদ নহে। 
ফলত: এই সৃর্ধা সাবর্ণি বন্ধুর পিতা এবং এই চন্দ্র অজ্িননন বটেন। এই 

খকেরই অনুবাদচ্ছলে কষ্ণযঞ্জুঃ বলিতেছেন ষে-_ 
স্তিভূতান। মধিপতিঃ, বায়ুরস্ত রিক্ষন্ঠ। 

কষে দিব, চন্ত্রম! নক্ষব্রাণাং।১৯৪প্ 
আনি বা! শিব, ভূত অর্থাৎ ভূটানীদিগের, মহর্ষি বায় দেব অস্তরীক্ষ বা অপোগ 
স্থানের, অব্রিনন্দন চন্দ্র মহলোোকস্থ নক্ষত্রনামা দেবগণের, এবং মহর্ষি 
জুর্যাদেব দ্রিষের একদেশ অহং এবং রাজ্সি জনপদের আধিপত্য প্রাপ্ত 

হরেন। তথাহি বিষণ পুরাণম-_ 
বদাভিবিজ্ত: স পৃথুঃ পূর্ব্ং রাজ্যে মহর্বিতিঃ। 
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিত্যমহঃ 0১ 

নক্ষত্রগ্রহবিপ্রাণাং বীরুধ! ঞাপাশেবতঃ | 

সোমং রাজ্যে হদধাত ব্রন্ম। যজ্ঞানাং তপসামপি ॥২।২২অ।১অংশ 

যে সময়ে মহর্ধিগণ মহারাজ পৃথ কে অভিবিক্ত করেন, সেই সময়েই সুরজোষ্ঠ 
ব্রহ্ম। (লোক পিতামহ ব্রঙ্গা আদি মানব, তখন রাজা ও রাজত্ব কোথায়। 

ইহ] পুরাণপ্রণেতার প্রমাদ ) চন্্রকে নক্ষত্র; ( নক্ষজ্রনামা দেবগণ ), গ্রহ 

(গ্রহনাম! দবেবগণ ) ও ব্রাঙ্মণগণ (সোমো ত্রাঙ্ষণাণাং রাজা! আসীৎ ) ওবধি 

ভূিষ্ঠ সংবৎসরলোকদেক্ষিণ সাইবিয়া)এবং যজ্ঞ ও তপস্তার রাজ! করিয়া দেন। 

চন্দ্র যে সংবৎনন্ জনপদের রাজা, তাহা! কে বলিল? গ্রশ্গোপনিষৎ 

বলিতেছেন যে-_ 

সংবৎসরে | বৈ প্রজাপতিঃ, তন্ত অয়নে দক্ষিণধ উত্তয়ঞ্চ। তৎ যে হু বৈ 

তৎ ইষ্টাপুর্তে কত মিতাপাসতে, তে চান্ত্রমস মেব লোক মতিজয়ন্তে। 
৯পৃঃ- ভুবন বসাক সং। 

প্রজাপতি চজের ( যখন ব্রহ্ম দ্বরাট., তখন চন্দ্র, তদধীন প্রজাপতি ছিলেন) 



৪৬৮ মানবের আদিগন্মভূমি। 

সংবসর নামে জনপদ আছে। উহ্থার একটা উত্তরে ও একটা দক্ষিণে। 

দক্ষিণেরটী মেকুপর্বতসান্ুস-স্থ, সেইটীই দক্ষিণ সংবৎদর। অভ্চী উত্তর যথা 
সাগরগর্তে সম্ভঃ প্রহ্থত (২/১৯০1১০হ), সেইটাই চঞ্জের় উত্তর সংবৎসর। বন্ধ 
চজকে আদিখর্গহইতে আনয়ন করিয়া এখানে নুতন রাজত্ব প্রদান 

ফরেন। ইহছারই নাষাস্তর অর্টিলেখিক। বাহার! ব্রদ্মলোকে না থাকিয়া 

এখানে আসিয়া ধন্ত ও কৃপবাপীথণনাদিদ্বারা ভগবানের আরাধন! কন্রিতে 

চাহেন, তীহার। এখানে আিয়। বাস করিয়! সুখী হরেন । 

ইহাই চন্ত্রের উত্তর সংবতৎসব এবং ইহ! ত্তিদিবের দক্ষিণভাগ মহর্লোক। 

এস্কানের অধিপতি বলিয়। খগবেদে চন্দ্র “মহস্বান্” বিশেষণের বিধযীতৃতত | 

তৈত্তিরীয় উপনিবদেও ইহার সমুল্পেখ রহিয়াছে । যথা 
মহ ইতি চন্দ্রমাঃ1১৮পু 

মহুলেোক চত্্রমাঃ অর্থ! চন্দেব | ইভাই অতীব ওষধিপ্রধান ছিল বলিয়। 
দল্মনর নাম “€য্ণধিন'থ” ও এখানে মদ বা স্ুধা প্রস্তুত হইত বলিয়া এই মানুষ 

* বশেষণ এসুধাকর”। ছান্দযোগাও বশিতেছেন বে 

অথ ষং চতুর্থ মমৃতং তৎ নরুত উপজীবস্তি সোষেন মুখেন।১৭৯পু 

মহলে বস চতুর্থ অমৃত, এখানে ইন্দ্রসৈনিক মরুদ্গণ। চন্দ্রের নেতৃত্বে বা 

কি. ৯ ভিত লা: 

অতঃপর আমর| কুধ্যের দিব বা ছালোকে স্থৃতন রাজত্বের কথা বলিব। 
কষখযজজুঃ বলিতেছেন যে 

সুর্যো দিবঃ | 

'লদিতিনন্দন ম্্ধা, দিব, বা ছালোকের অধপতি। ক্ুর্যয কি সমগ্র ত্রিদিবের 

অধিপত ছিলেন? ন1, ত্রিদিবের দক্ষিণভাগ মহলেশকে চত্ত্র নৃতন রাজ! 

হয়েন,নুয্য, ভ্রিদিবের মধ্যভাগে অহঃ ও রাত্তি জনপদের রাজপদ্ধে প্রতিষ্ঠাপিত 

হইয়াছিলেন। প্রশ্োপনিষং বলিতেছেন যে__ 

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতি: | 

তন্য অখরেব প্রাণঃ, রাকিবের ররিঃ1১৫পু 

প্রজাপতি হর্যের জনপদ ছুইটী, একটা অহর্জনপদ, অ।র একটা রাত্রি জনপদ ।' 

অহজনপদের ভিতর দিয়া শুরু বা দেবয।ন পথ এবং রাত্রি জনপূদের ভিতর 



দেবগণের ভ্রিদিবে গমন ৪৬৯ 

বিয়া কফ বা! পিভৃযাণ পথ প্রসানিত। তঙ্গধ্যে অহজনপদ্ জতীব স্বাস্থাকর, 
সুতরাং প্রাণ্দাত।, এবং রাখি জনপদ অতীব শন্তশালী, শুতয়াং উহা রতি ক 
ধনগ্রদঃ যে লোকঘয় এক সময়ে তপোলোক বলিয়! প্রখ্যাত হয়, তপো 

লোকেরই পূর্বতভাগ রাজি ও পশ্চিনাংশ অহর্নামে পরিচিত। 

অহর্বে দেব! অশ্রয়ন্ত, রাত্রি মন্তুরাঃ । রঃ্রা 

এক সময়ে দেবতার! অহজনপদে এবং অশ্ুরের1 € দৈত্য দানবের] ) 
ব্বাত্রি জনপদে আশ্রন্ব গ্রহণ করেন। 

ইছা। এক সময়ের কথা । ইচ্ছার পর সম্ভবতঃ সুর্যের উপরিতয় পয 

তদীয় ভ্রাতা বিষু। যাইয়া সমগ্র অহজ্নপদ ও সমগ্র রাত্রি জনপদ 
অধিকার করেন। লগ্তবত: তাঁহার সময়েই উহার! “তপোলোক” 

নামে প্রখ্যাতি লাভ করে । ইহায়ই নামান্তর বৈকু$ ব| গোলোক । উত্তঞ্চ-__ 
স্বর্গোকে বলতি বিষে বৈকুণ্েতন্ মহাত্বন: | 

স কথং মানুষে লোকে পদন্যাসং চকার হ॥ 81২৯অ পল্পপুরাণ, স্টি খণ্ড । 

মহাত্মা বিষু ম্বর্ঁলৌকে বাস করিতেন, তাহার সেই বাপস্থানের নাম 
“বৈকু্ঠ” | কি আশ্চর্া, তিনি কি প্রকারে তথাহইতে মনুষ্য লোক এই 
ভারতবর্ষে পদার্পন করিয়াছিলেন । প্ভরেয় ত্রাহ্মণ বলিতেছেন ষে-. 

বিবুর্বৈ দেবানাং দ্বারপঃ, স এব অন্রৈ 

এতদ্াবং বিবুণোতি । ১৩৪পু 

যখন নুর্ধ্য অহঃ ও রান্রিলোকে (তপোলোকে ) ছিলেন, তখন বিষুঃ, 

ব্রহ্ধলোক ও তপোলোকের সন্ধথিস্থলে বাস করিতেন। তিনি ব্রলোকেন 

ঘারপালত্বদ্ূপ ছিলেন । তিনিই ব্রদ্ধলোকগানী যোগী ও অন্তেবাসিগণকে 
ঘার মুক্ত করিয়! দিতেন। 

যাহা হউক বিষুঃর পূর্বে তদদীয় অন্ত তম ভ্রাত। হৃর্য্য, অহ: ও বাত্রি লোকে 
আধিপত্য করেন। উত্ত জনপদন্বয়ের মহ্ম। বর্ণন। করিতে যাইক়্া প্রশ্নোপ- 

নিষৎ বলিতেছেন ধে-_ 

অথ উত্তরেগ তপসা৷ ব্রহ্মচর্যোন শ্রদ্ধয়া বিগ্বয়। আত্মানং অন্বিষ্য 

আর্দিন্যং অভিজয়স্তে। এতৎ বৈ প্রাথানাং আয়তনং এতদমৃতং 

অভন্ম মেতং পরায়ণং এতণ্মৎ ন পুনরা বর্তস্তে।ইত্যেষ নিরোধঃ। ১১পু 



৪3০ মানবের আদিজনমভূষি। 

যেসকল যোগী উত্তরে যাইবা তগন্তা। শ্রন্গচ্য্য, শ্রন্।! ও বিদ্তাধলে 
আতম্মান্বেষী হয়েন, তাহারা অদিতিনন্মন লুর্যের (জড় দ্বিবাকরের নহে)। 
এই অহ্র্জনপদে যাইস্জ। শ্বুখে বাস করেন। এই আয়তন ব জনপদটা অভীব 

প্রাণপ্রদঃ এখানে বাস করিলে অকাল মৃতা হর না, কোনও ভয় থাকে না, 

ইহ! জতীব শ্রেষ্ঠ জনপদ (পরারণ )। বহার! এখানে গন করেন, তাহার! 
আর (কাশীর ন্যায়) গৃহে প্রত্যাগমন করেন না, সেখানেই আটকিয়া 
থাকেন। 

আচ্ছা মূল বেছে, সুর্যের ত্রিদিব গমের কোনও ,কখা নাই কেন? কে 
বলিল নাই? বেদে না থাকিলে বেদভাব্য ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও পুন্রাণে 

আপিবে কোথাহইতে 2 ৩1১৯*।১০ম যজ্্রের প্রথমার্ধে কি চন ও হর্যোের 

কথ! বল! হয় নাই ? বেদের অন্তত্র বল! হইয়াছে ষে-_ 

ইন্দ্রো মহ্ছ! স্্ধ্য মর়োচয়ৎ 1৬1৩৮ 

ইন্দ্র, নিজ মহিমাবলে ভ্রাতা হুরধ্যকে জান বিজ্ঞানে ও শিক্ষ। দীক্ষায় সমুন্নত 
করেন। তথাহি_- 

বদ! শুধা মযুং দিবি শুক্রং জ্যোতি রুধারয়ঃ। 

আদতে বিশ্ব ভুবনানি যেমরে ॥৩০।১২।৮্ম 

হে ইন্দ্র! বখন তুমে নিশ্মলপ্রতিভ ভ্রাতা হৃুর্ধ্যকে ছালোকে স্থাপন 

কর, তখন সবুদায় বিশ্ব ব্র্ধাণ্ড তোমার নিঃশ্বার্ঘপরত। ও ওদার্ধ্যে মুগ্ধ হইয়। 
তোমাকে নিয়স্তা বলিয়। মানিয়। লইরাছলেন। 

অ1 হর্ধ্যং রোহরো দিবি ।৭1৭৮1৮ম 

হে ইন্দ্র! তুমি ভ্রাভা কূর্যযকে দিবে স্থাপন করিয়াছ। তথাহি__ 
বরণে! দিবি সূর্য্য মদধাৎ।২৮৫1৫ম 

ভ্রাতা বরুণ ভ্রাত। শুধ্যকে দিবে স্কাপন করেন। আচ্ছ! এ শুর্য্য কি 

দিধাকর নহে ? দিবাকর পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণে বড়। মানব 

ইন্জর ও মানুষ বরুণ, উহাকে কি প্রকারে গগনে স্থাপন করিতে পারিবেন ৪ 

ফলত: এ হুধ্য একজন প্রধান দেবত]। 

দূরে দৃশে েবজাতায় কেতবে 

দিব স্পভায় কর্্যার শংসত 1১1৩৭।১*ম 



দেবগণের জিদিবে গন । ৪৭১ 

হে খত্বিগগণ! তোমর! দেববংশপ্রভব দূরদশ হূর্যদেবের স্ততি কর। 

জড় দিবাকর কি দেববংশপ্রতব ? সুহরাং এ সুর্ধ্য নরদেব তা বটেন। আচ্ছ। 

তবে দেবতারা আর কাহাকেও না নিয় কেন কেবল হৃর্ধ্কেই ছ্যলোকে 

লইয়া গেলেন ? যেহেতু তিনি যজ্ছে অতীব পারদর্শা ছিলেন৷ 

যক্তৈ রধব? প্রথমঃ পগস্ততে, 

তত: হর্য্যে ব্রতপা বেন আজ্জনি।৫1৮৩।১ম্ 

ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব! সর্বাদৌ যঙ্ডের পথ প্রসারিত করেন (তিনিই 
অগ্নির উৎপাদক ও তিনিই প্রথম যজ্ঞকারী ), তৎপর তাহার খুল্লতাত বিদ্বান্ 
(বেন-_অপত্রষ্ট) ব্রতপা! সূর্য্য ষজ্ঞ বিস্তারে দিত স্থান অধিকার করিয়াছিলে ন। 

যে খতেন হুর্ধ্য মায়েহয়ৎ দিবি, 

অপ্রথয়ন্ পৃথিবীং নাতরং বি।৩৬২।১০ম 

যে অঙিরোবংশীয় দেবগণ, মাতৃভূমি পৃথিবী বা ভারতবর্ষের সাআাজা পরিবাদ্ধিত 

করেন'বাহার! যজ্ঞের জন্ত হুর্ধযাদেবকে ছ্যলোকে স্কাপন করিয়াছিলেন। তথাহি- 

উদগাদয় মাদ্দিত্যে! বিশ্বেন সহস! সহ 1১৩1৫১।১ম 

এই অদিতিনন্দন শুর্যা, আপনার সমুদায় ঘলবীধ্য সহ উত্তর দ্রিকে গমন 
করিলেন। কিন্তু সাযণ ত এরূপ ব্যাথা! করেন নাই ? তিনি বলিতেছেন ষে-_. 

অয়ং পৃরোবস্তাঁ আদিত্যঃ অদিতে: পুত্র: হুধ্য£। বিশ্বেন সহস| সর্ষে 
বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্। 
এই অগ্রে স্থিত অদিতিনন্দরন হুর্যা সমগ্র বলের সহিত উদ্দিত হইয়াছেন। 

হা সায়ণ, এইরূপই বলিয়াছেন বটে, কন্ত তাহার এ ব্াখ্য। সাধীয়পী 
্নহে। পৃথিবী অপেক্ষ) চৌন্দ লক্ষ গণ বড় একটা জড়পিগ্ড কি অদিতি প্রসব 

করিতে পারেন ? ফলতঃ ইহাই পৌরাণিক ভ্রম। দিঁবাকরেব নাম আদিত), 

ভগ, অর্ধ্যমা, বিবন্বান্ ও মিত্র নহে। দ্বাদশ আদিতা, ব্রঙ্গাদি দ্বাদশ অদিতি 

নন্দন। যাস্কও দ্িবাকরকে অদিতিনন্দ্ন বণিতে নারাঙ্গ। তিনি বলিতেছেন-_ 

আদিত্যঃ কম্মৎ? আদতে রসান্, 

আদতে ভাসং জ্যেতিবাং আদীপ্রে! ভাস। ইডি ব1। 
অদ্দিতেঃ পুত্র ইতি বা অল্পগ্রয়োগঃ1৫৮৭পৃ 

জড় নুর্য্যেয় নাষ আদিতা কেন? উহ! পৃথিবীইতে বস, চন্য ও নক্ষজাদি 



£খ২ যানবেক্ধ আদিজন্মভূমি । 

হুইতে ভাস গ্রহণ করে, বা যে নিজে ভাসম্বার! দীপ্ত,তাই উহার নাজ দদিত্য” 

অদিতির পুত্র মিতা, ইহা! অল্প লোকে বলিয়া থাকেন। 

হাআদজ্ে পসান আদিতাযঃ। উহ হইতে পারে, কিন্তু জড় সুর্যের “কাশ 

পেয়, নামের বুাৎপন্ধি কি তবে? ফলতঃ কেবল পৌরাণিকত্রাপ্তিবগতই জড় 
সর্যাকে আদিতা ও কাশ্ঠপেয় (কশ্তপস্ত অপত্যং পুমান্ ) বল! হইয়াছে 
ও হইয়া থাকে। তথাহি কষ্খযজুঃ১_ 

অসৌ আদিতাঃ, অন্মিন লোকে আসীৎ। 
তং দেবাঃ পৃষ্ঠে পরিগৃহ সুবর্থং লোক" অগময়ন্ '৪৫৮পৃ 

উক্ত অদ্দিতিনন্দন হৃর্যা, পৃর্ণ্বে এই আদি দ্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে ছিলেন 

(শিল্ধান্ত শিরোমণি ও বায়ু পুরাণ দেখ, পরে দেবতাব। তাহাকে পিঠে 

করিয়। সুবর্গলৌক অর্থাৎ ব্রন্মার নৃতন হ্র্গ দিবে ( অহলেকে ) লইয়া 
যান। 

ইহার পরও কি কোনও ভাষ্যকার বলিবেন যে বেদের এ স্র্ধ্য 

ও বেদের কোনও আদিত্য জড় হূর্য বা দিবাকব, হুমুর কুটুন্ব ভানু? তথাহি-_ 

যে দেবাসে! দিবি একাদশ স্থ, পৃথিব্য। মি একাদশ স্থ। 

অপ্ন,ক্ষিতো মহিন! একাধশস্থ,তে দেবাসো বজ্ঞমিমং ভুষধ্বম্ 1১১।১৩৯।১ম 

স্বর্গে তেত্রিশ জন দেবত। নেতা] বা প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রঙ্গা। বিষুঃ, 

চন্্র ও হৃর্যয প্রভৃতি একাদশ জন দিবে (সাইবিরিয়ায় ), বৈশ্বত মনু, অগ্নি ও 

পুরূরবঃ প্রভৃতি একাদশ জন তারতবর্ধে এবং বরুণ (২য়), বায় ও ছ্যাতান 

(0০০07) প্রভৃতি এক]বশ জন অস্তরীক্ষ বা তৃরু্ষ ও পারস্তাদিতে আপন 

মহিষার় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল উত্তর আদি স্বর্গে থাকিয়। যান। ফলতঃ 
দিবে সর্বপ্রধান্রোই শিয়াছিলেন। তাই বলা হইয়। থাকে-_ 

দিবি দেবাস আসতে 

দিবে--দেবভার। থাকেন। পরী সময়ে উত্তর কুরুয় নামস্বঃ হয়, একারণ 
আদি হঃ আদিজন্মভূমি পিতা (2006: 127) নাথে পরিচিত হইতে থাকে। 

এই আদি শ্বঃ গোই যাববের »আদিজন্সভূনি” | পর়স্ত উত্তর কেন্দ্র বা 
উত্ভরকুরু প্রভৃতি নছে। 



উপসংহার । 
আষর!1 এ পর্যন্ত বাহ ষাহ। বলিয়াছি, তাহার সারমম্্ ইহাই যে বেগের 

পিতৃগোক এবং বর্তমান মঙ্কলিক়্াই মানবের আদিজন্মভূমি। এ বিষয়ে 
আমাদিগকে বহু বিধয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে, সুতরাং এই সুদীর্ঘ ও 

শ্ববিশ্বত বাপারের একটি সংক্ষিপ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া] অ:মন্া এই বিষগনটি 

স।মাঞ্গিকগণের সহ বোধগম্য করিতে চ৯| পাইব। 

বিনি থে দেশে বাস করেন, তিনিই যনে করেন, আমরা এই দেশেরই 
আদিষনিবাশী । কিন্ত সকল দেশের সকল লোকের আখন্দাত্র লাম”. 

ভাষা! ও আকার প্রকার দেখেরা পণ্্রাক্চর উত্। নিব কতা ছষ। 

যানবজাতি এক 'নদ।নসমুখ ও তীহান্রা পূর্বে এক “দশলাস লি একজন জিনেঃ 

ছিলেন; সেই দেশই মঙ্গলিয়া ও সেই ভাষাই লীবাপন।শু সংস্কৃত জ্ঞান | 

টৈভাদানবগণকর্তক শ্বহ্রই দেলতার! ভারতে আলিয়; আধ,নান এহব জনন, 

এবং লেই আব্বস্রোতঃ ভারতঠইতে তুক্ক, পারস্য, আফগানিস্কান' মিশর বা! 

লমগ্র আফ্রিকা, সমগ্র হিয়ুলীয়! বা ইউরোপ এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেস্িক! 'ও 

উত্তর আমেরিকার কিয়দ্ংশ এবং জাত1, আনা ত্রা? লঙ্কা ও সিংহলপ্রত্ৃত দ্বীপ 

উপন্বীপ ও চীন, জাপান এবং শ্যামপ্রভৃতি দেশে যাই! গুহ প্রাতষ্ঠা করেন । 
তন্সরধো কেবল স্বর্শভ্রঃ দৈতাদানবের। তিব্বত, তাতার, মঞ্লিয়া ও 

সাইবিরিয়াহইতে আমেরিকার যাইয়া! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, কাহার! কতিপয় 

অন্ুুর-সম্তান ও কতিপয় নাগবংশীতনন লোক, তাহাবা এইক্ষণে আমেরিকায় 

[২০ 117012) নাষের বিষ্ীভূত | 

কোনও দেশের কোও পুস্তকেই পিতা বা পিতৃলোক শব্দ নাই। কিন্তু 

জগতর আদিগ্রস্থ বেদে তাহ] আছে। বেছে সেই পিড়লোক “গৌঃ” ও 
“স্ব” নামে পরিচিত । থা 

গ্োৌন পিতা জনিতা ।৩৩--১৬৪পৃ _১ষ 
পিতবুষ্চ প্রয়ন্ ্বঃ।১--১৮৯পৃ--১ঘম ! 

খাদের খষি বলিতেছেন বে. সেই আমাদিগের পিতা বা পিতৃতৃমি ও 



8৭৪ যানবের আদিঞন্মভূমি। 

জন্মস্থান এবং উক্ত পিতৃলোক দো! ও স্ব: বা আদ্দিম্বর্গ অভিন্ন পদার্থ। অথধ” 

বেদও বলিতেছেন যে-- 

কৃথে পন্থাং পিতৃষু যঃ বর্গ: | 

আমর! পিতলোকে গমনের জন্য 'পিতৃযাণঃ নাষক প্পথ প্রস্তত করিতেছি, যে 

পিতৃলোক ও হ্বর্গ একই । খথেনের €(১৮--৬২স্--১০য ) অস্ত্রের ভাষেও 

সায়ণ বলিয়াছেন যে-_ 

“স1 সো নর অস্মাকং পরম। উৎকুষ্ট! নাভি: বন্ধিকা” 

সেই গ্কোই আমাদিগের পরমার্চনীয় নাতি অর্থাৎ উৎপত্তিস্তান। সায়ণ যে 

নাভি অর্থ উৎপত্তি স্থান না লিখিয়! প্বন্ধিক1” লিখিয়াছেন, ইহাই তাহার 

প্রমাদ । তবে তাহার এক শিষ্য সে অর্থ একত্র বলিয়াছেন--নো। আবয়োনতি 
রুৎপতিস্থানং । ৪1১*।১৭ম 

বাছা! হউক গ্ভো বা আদিস্বর্গ থে পিতৃলোক বা মানবের আদি পিতৃভৃমি, 

' তাহা ইহাঘার! সপ্রমাণ হইতেছে । অবশ্ট অনেক বৈধিক খবি পৌরাণিক 
যুগের কুসংস্কারস্বার] প্রণোদিত হয়! ভৌম পিতৃলৌককে পারলেঁকিক প্রেন্ত- 

লোক বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ত যাহধ মরিয়। প্রেতলোকে ব৷ শ্বর্গে যায় 

ছান্দোগাগণ বা কঠার্দি উপনিবৎংপ্রণেতগণ এক্প কথা! বলেন নাই, যুক্তিও 

উহার সমর্থন করে না, এবং স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক স্বয়ং যমও 

তাঁহ। হইলে নচিকেতাকে সাফ জবাব দিতেন না ফেঃ মানুষ নরিয়া কোথায় 

যায়, তাহা আমি ত জানি না, ব্রহ্ষার্দি দেবগণও উহ? অবগত নহেন, 
১*ম মগুল--৫৮ শৃক্রুটী পাঠ করিলেও জানা যায় যে বেদও জানিতেন না যে 

মানুষ মপ্রিয়া কোথায় যায়। অশিচ বেদ যে পিতৃল্পোককে স্বর্গ বলিয়! 

নির্দেশ করিতেছেনঃ সেই পিতলোক যে কি প্রকারে পাপী তাপীর 

ষন্্রশানুমি প্রেতলোক বা নব্ুক হইতে পারে, তাহ প্রবীণের। ভাবিয়া 

দেখিবেন। ফল: তোৌম আদিম্র্গ গ্োই মানবজাতির আদি সুতিকাগার 

এবং উহ্থাই বরমান মৃঙ্গলিয়া | 

বঙ্গলিয়। কি প্রকারে আদিব্বর্গ ভোর সহিত অভিন্ন হইতে পারে, এ 

জিরালা জনেকের মনকেই উদৃত্রান্ত করিয়। থাকে । কিন্তু যখন রাঙ্জপরি- 

বর্ধনে নগর বা জনপদের নামের পরিবর্তন হর, ভাষার পরিবর্তনেও যখন 
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সর্বদাই নামের বিকার ঘটিতেছে, তখন এ বিষয়ে সহস! অনান্থ। প্রদর্শন করা 
সমীচীন নহে। 

কাণীর নাম এললামাবাদ ও ষথুরার নাম মহক্মদাবাদ হইতে হইতে বাচিয়া 

পিয়াছে। প্রর়াগ এলাহাবাদে পরিণত হুইর] পড়িয়াছে। এরূপ রান 
পরিবর্তনেই “দিব” বা "ছ্যলোক” এখন সাইবিরিকস। নামের বিষগ্গীভূত। এবং 
এরূপ কারণেই দিবের উত্তরাংশ খতলোক,সত্যলোক, ব্রদ্ধলোক, পরম ব্যোষ, 
পরম স্থান ও উত্তরকুরু প্রভৃতি সংজ্ঞার সমলন্বত, এবং এরূপ কারণেই বেদের 

গো ব৷ স্বঃ__মাদিব্যোম, পুর, আকাশ ও ইলাবৃতবর্ধাি নামের বিবন্ীভূত । 

এই ইলাবৃত বর্ষই বর্তমান সমরে “মঙ্গ” বা! মঙ্গপিয়। নামে পরিচিত, জ্ুতর1ং 

বেদের পিতুলোক দ্যোই থে মঙ্গলিয়! তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। বেদ 

বলিতেছেন যে 

সংগশ্যামি প্রজ। অহং ইড় -প্রজসে। মানবী: 1৩৬পু কুষণবজুঃ । 
পশবে৷ বৈ উত্তরবেদী ।৪১৯পৃ, পশবে! বৈ ইড়া1৪*৯পূ রুষ্যন্ুঃ । 

অতি ন ইলা যুথস্ত মাত] ।১৯_-৪১স-_-৫ম। 

আমি দেখিতেছি যে এই মন্তুপ্রভব প্রঞ্জ সকল ইড়া ব! ইড়প্রভব। গ্রতোক 

পশুনানবই উত্তরবেদী ইপলাপ্রচ্ুত। এই ইলাই জগতের নরনারী ও পণ্ড 

পক্ষী সকলেরই ষাতৃভূমি ব! উৎপতিস্থান । 
জতএব বেদের স্ব; বা দ্যোৌঃ যে প্রকার পিতৃলোক বা উৎপত্বিস্থান, 

বেদের ইলাও তদ্রুপ পশুমানবাদির পিভৃভূমি বা! উৎপত্তি স্থান সুতরাং বেদের 
£, দো! ও ইল! তুল্যভাবে পিভুলোক হইতেছে, তাহ। হইলে উহার ষে একই 

বন্ধ, ভাহাও মানিয়া লইতে হইবে । বলিতেছেন যে. 

স তু মেরু: পরিবৃতে! ভুবনৈভূতভাবনঃ। 
ষেরুমধ্যমিলাবৃতম্ ॥ 

মেরু পর্বত উলাব্বতবর্ষের অন্তর্গতঃ উক্ত মেক পর্বত সকল ভূত ব পণ 

মানবাদির “ভাবন” বা উৎপতিস্থান। সুতরাং এতন্বারা সপ্রষাণ হইল থে 

বেদের শ্ব:১ দ্যা ও ইক, পুরাণের ইলাবৃতের সহিতই অভিত্র। বেদে ইহাও 

বিবৃত জাছে যে-_ 



৪ ৭৬ যানত্রের আদিজলাভূমি | 

অগ্রিরয়তোজভবং যদেনং দো জনয়ৎ 1৮--*৪৫হ ১০ 

অগ্রিঃ প্রথম ইলম্পদে সমিদ্ধঃ 1১--১০--২ম 

অগ্নিনাভ। পৃথিব্যা জাতঃ পদে ইলায়াঃ।৬--১স--১ষ 

অগ্নে ইলা সমিষ্যসে ।২__-২৪হ-_-৩ম। 

( অগ্নিঃ) ইলাযাঃ পুঝে। অজনিষ্ট ।৩--২৯-_-৩ম 

জনি নিজগুণে অমৃত হইতেছে, যেহেতু দ্য ইহাকে জন্ম দিয়াছেন। অগ্ঠি 

সর্বপ্রথম ইলার পদে প্রজ্ালিত হইন্লাছে। অগ্ি ইলার পুত্রস্বরূপ । 

হৃতরাং এতদ্দারা আমর দে] ও ইলার অভি্রত্ব স্বীকার করিতে বাধা । 

আষর! পূর্বে দেখাইয়াছি যে বেদের স্তো ও ইলা, পুরাণের ইলাবৃতবর্ষের 

গছ্ছিত সমান, এখন দেখাইতেছি যে দ্যা ও ইল! লমান,তাহ। হইলে এতম্বারাও 

বেদের দ্যো ও উপ, পুরাণের ইলাবৃতবর্ধ সহ সষান, ইহ। প্রতিপন্ন হইতেছে ? 
এই ইলাব্বতবর্ষের মধো দেবনিবান আছিন্বর্গ মেরুপর্বত বর্তমান, পক্ষান্তরে 
আমর! বর্তমান মানচিত্রেও মগলিয়া জনপদে একটী 

| “তআলটাই” 
নাষে পর্বতের সত্ব! দেখিতে পাই । এই আলটাই শব্দ "ইলাস্থারী” শব্দের 

জাসন্নবিকার। সুতরাং 

ষেরু পর্ব তও যাহ।, “ইলাস্থায়ী” বা আলটাই পর্বতও তাহা 
সুতরাং দের বা আলটাহ পর্বতের আধার ইলাবৃতবর্ষ ও যাহ!,মর বা! আ[লটাই 
পর্বতের আধরভূষি মঙগলিয়াও তাহ, অতএব ম্ঙ্গলিয়াই ষে মানবের আদি- 

দন হম, তাহা নিষ্ক হইতেছে। উপ্জ আদি স্বর্গ বাস্োতে দেবতা ও যনুষ্যু- 

গণেহ সহিত দেতাদানবগণের বিবাদ হইয়াছল, ছাহাতে দেবতার! ও মনুষ্য 

সগ্গাতুত হতম। উরুতে আগ্বন করেন। 

তানপ্রা তা পাত পম পরা নাই, সংস্কৃত তাক নাই ও নন্দনকামন বা! 

পরে, পার্ধ 15 থাকতে পানে। কিন্কু সাত শত বৎসরের বালের 

রা্ধানা বাম্পালে বখন একখান ই£কও দেখা মায় না, কয়েক ঝাড় কল! 

গাছ ও করেক খবর সুসগধঘান তথার কূটীরে বাস করে, তখন তোমর। এই 

লক্ষপক্ষ বংলরের গে! বা মঙগলিয়াতে কেন করিয়া! দেবতা ব! দেবচিহ্ছ. 

দেখিপার লাশ কর্দিতে পার? উত্তম খনন যত্্ত্বারা খনন করাও, তোবর। 
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এখানেও, ভূগর্ডে প্রাচীনতম ক্নেবালর ও সৌধাবলী দেখিতে পাইবে। 
দেখিতে পাইবে ষ্টার নিশ্মিত মহান লৌহ বঞ্জ সকল মৃতিকা-গর্ভে শয়ন 
করিয়। নিদ্রাসুখ অন্ুতব করিতেছে, দেখিতে পাইবে যত তত্র লৌহময় রেশ 
সকল দেহ পাত্চিয়! দিয়। পড়িয়া আছে। 
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উত্ত কেথে ষরুভূগির“অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন ষে__ 

এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায় যে মার্বেল প্রস্তরের গৃহ সকল ভগ্ন হইক্সা 

স্ত'পাকারে পড়িয়! 'অশুছে ; কোনও গৃহের মার্কেলগ্রত্তরনিশ্মিত যেজে এখনও 

নুতনের মতন বোধ হইতেছে; কুঝ্সাপি ব1 মার্কেল প্রন্তরঘির্বিত, পানাগার। 

চৌবাচ্চা ও ছাতত সকল অক্ষু্তভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আ্ুতরাং ইহ! 
দ্বারাও জান! খাইতেছে বে তর্দনাস্তন দেখগণ কতদূর ধনবান্ ও প্রশ্বব্যশাল্টী 

ছিলেন। অবহী এই সকল ভগ্রগুহাদি মধ্য বুগের লোকদিগের, কিন্তু যদি 
কেহ খনন করিয়। দেখেন, তাহা হইলে এখনও তথার দেবগণের প্রাচীনত ম 

সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যাতে পারিবে । 

যাহা হউক আমর মৃত্বিকার নয়ে অন্ুসপ্ধানেরও কোনও বিশেষ 

প্রয়োজন দেখি না | কেননা ফখন জগতের আদ গ্রস্থ বেদ, সশরীরে 

বণ্তযান, তখন আর উহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে। যখন বেছে 

ভারশ্বরেই বলিতেছেন যে-- 

মী গ্তাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে 

জগতের মধ্যে বিস্তৃত গো! (মঞ্চলিয় ) ও পৃথিবী ক ভারতবর্ষ বরসে জোট, 

যখন বেদ বলিতেছেন ফে- 

ঈলে পূর্বচিত্তয়ে। জাঁমি প্রাচীন মিকেতন ভাবাপৃথিবীকে স্ততি করি। 

ভখন কে না শ্বীকাব্র করিবেন যে--প্রাটীনত্বে ভাবাপৃথিবী জগতে শ্রেষ্ঠ-তম ? 

প্রাচীনতম পুর্ব নিকেতন ছে বা হঞ্গলিয়া ও ভায়তবর্হইতে আর কোনও 

সবনপদই প্রাটীনত্বে অগ্রগণ্য হইতে পারে না। সেই বেদই প্রশ্ন করিতেছেন ফে- 

কতর। পূর্ধব! কতর! অপরা অয 

এই ভ্ো ও পৃর্থনী (দ্বারতবর্ষ) র হধ্যে ফে বর্ধীয়সী ? তছভবে ই 
বেধ্ই বলিতেছেন ধে- 
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পিত। এবাং প্রত্বঃ | 
পৃথিবীতে যত জনপদ আছে, তন্মধ্যে ঘ্বো পিতাই প্রাচীনতম । অপিঢ 

জগতের মধো অন্ত কোনও দেশই পিত! বা পিতৃনমি (08110071210 ) পদ্দ- 
বাচ্য নহে, অভ্তএব দেযোই মানবের আদিঙন্মহ্মি। সান্গণও্ বলিতেছেন যে__ 

সর্ষং একনম্মাৎ জাতং 

আমরা সকলে একন্থানহইতেই উৎপর হইয়াছি। বাস্ুপুরাণও 
বজিতেছেন যে-- 

স এষ পর্বতে! যেরুদেবলোক উদ্দাহ্ 5: । 

দেবলোকাৎ চাতা: সর্বে। | 

এই মেরু ব! আলটাই পর্দতই ছেবলোক, আমর! নকলে সেই দেবলোক 

হইতে এদেশে আগষন করিয়াছি এবং এদেশ ভারতবর্ষ হইতে সকলে 

চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছেন। বাইবেলও বলিতেছেন যে__ 
লোক সকল পূর্বহইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে, 

আফ্রিকার ইখীওপিয়ানগণও বলিভেছেন যে ভারতবর্ষ আমাদিগের পূর্ব 
নিবাপ। ভারতবালীরিগের কৃষ্ষজুও বলির! গিয়াছেন ঘে-_ 

নুবর্গে বৈ লোকঃ প্রত্বঃ, দেবলোকা দেণ মন্ষ্যলোকে প্রুতিতিষ্ঠতি ৷ ৩৮৭ 

বর্ণ স্যোই সর্ববাপেক্ষ! প্রাচীনতম ভূষি,উন্ত দেবলোকহইভেই আমরা সকলে 
মন্তুধ্পোক এই ভারতে আগমন করিয়াছি। আশ্ুগরাং এই গ্ভেো বা 

যঙ্গলিয়াই ষে-_ 

মানবের আদি জন্মভূমি 

তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারেন £ অবপ্ত মুসগমান ভ্রাতৃগণ এবং পাশ্চাত্য 

শিক্ষাদীক্ষাপ্রাণ্ত নবীনেরা, আরেবিক সাহিত্য এবং জর্্াণসাহিত্য প্রভৃতির 
নিকট মস্তক অবনত করিতে, প্রপাপী। কিন্তু তাহার! জানিবেন যে জগতের 

ফোন গ্রন্থই বেদকে আদর্শ না করির। প্রস্তুত হয় নাই। তবে যে প্রকার 

পৌরাশিকগণ বেদের আন্ুবাদ করিতে বযাইয়। নান! প্রমা দ ঘটাইয়াছেন, 

তজপ জগতের সর্বজাতির পৈতৃক ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাস বেদের অন্ধুবাদ করিতে 

ফাইয়া ভিন্ন দেশীয়গণও বু প্রযাদ ঘটাইর| গিম্াছেন। তাই ব্যাবিলোনিয়ান 
»াহিত),) তাসাতক সাহিত্য, বইয্তে ও ন্কিক ও দ ভঙঙুষু ই. । 
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এবশ্ত আঙাদিগের এই সত্য কধাতে অনেকেই কর্ণপাত করিতে টাহি- 

বেন না। কিন্তু তাহারা ইহ! জানিবেন যে-- 

বেদ, উপনিবৎ, ব্রাঙ্ষণ, আরণ্যক, শ্বতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, 
এবং বায়ু: বিষুঃ ও মত্ম্তপুরাণ,' জগতে সকল নরনারী, খৃষ্টান, মুসলমান, 

হিন্নু। বৌদ্ধ, সকলেরই সাধারণ পৈতৃক সম্পর্তি। বাইবেলপ্রভৃতি এই 
সকল হিন্দুশাশ্ত্রের অন্বাদবিশেষ | শএ্রবং বাইবেলগ্রভৃতি গ্রন্থ 

প্রণেতৃগণও ভূতপূর্বব ভারুত সন্তান ভিন্ন অন্ত কোনও ভূইফৌোড় নূতন পদার্থ 

নহেন। অআবস্ত কোরা€ণে অনেক নৃতন কথা আছে বটে, কিন্তু বাইবেলপ্রস্ভৃতি 

হন্দুশান্ত্রের একমাজে ছায়া-বিশেষ ! এখনও শ্বার্িনেতিয়ান লোকের! 

তাহা্গের ধর্শগ্রন্থকে 

“বেদ” 6৫৪, 

বলিয়া থাকফেন। হিন্ু চক্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিযগণই পল্থীস্থানে 

যাইয়া! হিন্ু শাস্ত্রের সতাওত্রান্তি দিয়া বাইবেল রচনা করেন ॥ 

ফলতঃ-_ 

যদিহান্তি, তদন্ত 

ঘয়েহান্তি। ন তৎ কচিৎ। 

যাহ! এই ভারতে আছে, তাহাই নান। বিকারের তিতর দিয়া অন্তত্র বাইয়া 

হাজির হইয়াছে, যাহ! এখানে নাই, তাহ! জগতের অন্ত কোনও দেশেও 

নাই। ইউরোপীয়গণ এবং মুসলমান ভ্রাতার। বেদ পড়িয়। বুঝিতে পারিলেই 
তাছাবিগের এ মোহ ও সংশয় অপসারিত হইবে। 

আমর “ববনজাতিব পদার্থ নির্ণয়” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে ভারতের 

চক্্রবংশীয় তুন্বশ্তসম্বান ববনেরা ভারতহইতে বর্্মায়, বন্ধাহইতে পারস্তের 

দক্ষিণভাগে এবং তথাহুইতে মহারাজ সগরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মিশনে 

গযন করেন। পরে তথ] হইতে তুরুফ্ষে যাইয়। প্পল্লীস্থান” নামে এক জন- 

পদের প্রতিষ্ঠ। করেন । উক্ত ববনশবোন বিকারেই “জোন” হইয়। উক্ত যবন 

আতিয়া তথায় “জুঞাতি" নামে প্রথিত হয়েন। খুব সম্ভব যবন বা ভূগ্ণ, 
আপনাদিগের জ্যেঠতাত বছুর নামে বশ পরিচর দেওয়াতে, তাহার যুডা(যাদব) 

নাষে প্রধ্যাতি লাত কয়েন। সেই জুঙ্গাতিয় আর এক ভাগ বিশরহইতে 



উট মানবের আধি-জন্মৃষি । 

আরবে, গার এক ভাখ যিশরছইতে গ্রীশদেশে গঙ্ন করেন । বর্দমার (যাহা 
এখন চীনের ঈক্ষিণপশ্চিষে অবস্থিত ) ইউনানি, পারম্ত ও গ্রীশপ্রভৃতির 
সুনানি, আইওনিয়ান ও ইউনান প্রভৃতি শক, উক্ত ধবন :ও বাবনীন শঙ্ষেরই 
বিকারসমূখখ । এনসাইক্লোপিভিঃা. ব্রিটেনিকাতে শ্রীক ও জন্দাণগ্রস্ভৃতি 

জাতি ও শব্বের যে নিদান ও নিরুক্তি দেওয়! হুইয়াছে+টুতাহার মূলে; কোনও 
লত্যহও প্রমাণ বিনিহিত নাই। তৎসমুদায় কম্সনামহাসাগরের ফেনবুদধদ ভিষন 
আর কিছুই মঞে। 

সুতরাং আরব, তুরুফ, পারন্ু, আফ্রিকা ও গ্রীশদেশের লোক সকল 

ভূক্পৃর্ব ভারতসস্তান, সুতরাং মজলিয়! তাহাদিগেরও পিতৃদূমি হইতেছে? 
অনেকে বশির] থাকেন, মিশরের পীড়ামিভ ( পুরীমঠ )3 মৈশর সত্যতা খৃঃ 

. পুর্বব বিংশতি সহত্র বৎসরের। কিন্ত খন পেলেষ্টাইনের বাইবেলের বয়স 
৩৯শত বৎসর ও গ্রীশের ব্য়ল ২৭শত বৎসর) তখন মৈশর সত্যতা কি প্রকারে 

এই উত্তয় জনপদের সত্যতার বয়ঃক্রমের কিঞ্চিদিধিক না হইয়! অত্যধিক 

হইতে পারে ? যবনের! কি তান্ত্রিক ধর্ম লইগ্লাই মিশরে গষন করিয়া ছিলেন 

না? হাররোগিকিক লিপির পাঠোক্ধার দশ বার জনে দশ বার রকম 

করিয়াছেন, সৃতরাং উচ্থা সভ্য বলিয়! গ্রহীতব্য বটে কিনা তাহা 

'বিচার্ধ্য ৷ 

আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্ত বিএ, গ্রীশের এক 
হোটেলে যার! জানি যে ছোটেণের অধ্যক্ষের নাম “00607 055১7 

এই নন্ৃষ। বাইবেলের লোওযরা ও আরাবধর মু কি আমাদিগের 

তুব্িশুর পিহামহ নহুষের সাহত অভিন্ন নহেন?ঃ গ্রীক যবনের। 

নহুষের বংশীয় বলিয়াই ক তাহারা] নঙুষ কথাটি “২111 17120"স্থর্ূপ ব্যবহার 

করিয়। আমিতেছেন না?) সত্যন্তীর পোকক কি গ্রীকগণকে ভারতসস্তান 
বলিয়াই যান নাই ? হৃন্যার্থক সংস্কৃত হেণিস্ (প্রগমাস্ত ) ও হেপিন্ 

শঙহইতেই কি গ্রাক,হেলাস ও হেলেনিক শন্ষ বুংপাদত নহে? 

যেশরদিথের আরাধ্য “আইশিস্” কি তন্ধের ঈশা বা ভগবত 
নহেন? 



উপস্ইহবখ। 8৯৮৯ 

সগসসগাডিত গ্রীক ববংণব্র] কেছ কেহ ইটালাতে ধাইর। উপনিবিষ্ট হয়েন। 

দুগবসপ্তাড়ত কাক ক্ষাঞরণেরাও কে তুযালনূর্ধের রেওমক পত্তন ( আফগালি 

স্টানস্থ ) হইতে টালীতে ধাইয়া টাইবলুতীরে দ্বতীয় রোমক পত্তনের পত্তন 

করেন। রুষের বাধণাহার রূদ সহরও কথোগ ক্ষত্রিয় কনেষ্টান্টাইন ছার! 

গ্রতিষ্ঠাপিহ | সৃতবাং গ্রাক ও বোমকলা6ও হ্ৃতপুর্ব ভারতসন্তান এবং 

তজ্জঠ মঙ্গলেয়া তাহাদিশেরও আদ নিকেতন হইতেছে | “বিশ্বা নহুষ়াণি 

জাত শ £ ২৮৮ হ।৯ম), নন্থুষসন্তান ধবনজাতিদ্বারা প্রদ্ধবীর বহুস্থান পুর্ণ 

হহ্যাছিল | 

সশন্রপপ্তাড়িত মকহুন্বা (শকের পুজেরা ) ককেশশের পাদন্লে যান 

গসাঞ্য়গহণ করেন। এবং আংমা তাহারা তখার অন্জরজম (আধর্যাতাষ ) না 

জনপ্ন ও আরমান! আবামানৰ ) নামক জাতির স্যটু করিয়া ইউরোপে 

গমন করেন! এই শকেয়। কাগ্তলীন সাগতপ্ুব পশ্চিন বেলায় মে আবসথ 

সপন করেন, ভাহাই আজি “শিয়া” ( শকাণসথ ) নামের খিষয়ী ভুত এবং 

তাহার! তথাহহজ্তে উত্তরণশ্চিমে যাইয়া ষে জাতি ও যে জনপদের স্ষ্ট করেন, 

তাহারই নাম শাক্সন ও শাকলনি। | পরে ভারতহইতে তুরুক্ষগঠ হাতানের 

শংশ্ধর শর্মণেবা ভারযুপীরা বাঁ হষ্টরোপের মানখানে যে জনপদের প্রতিষ্ঠ! 

করিনা ছলেন,উহ্বাব্র নামই 'শন্ধে শদা”!১4217604) ও উহার দক্ষিণ পশ্চিমের 

জনএদেব নামই জন্ম!ণী এবং ভাষার বকারে ভক্ত শন্মণের। শেরে জন্মাণ হইয়া! 

লন কিনব এখনও পোলগ্ে শম্মন্ স।ত [বরুাজমন। এই শাকসন ও লে। 

জণ্মাণ হহঠেই ইংবাঙগ জা হর সমুগণ,নুতরাং শাকসন,অশ্বাণ ও ইংবুক্ জাতি 

ভূতপুন্ধ তারতসন্তান এখং তজ্জগ্ত মঞ্গলিযা ভহাদিগেপও [পতুভুমি 

হছহতেছ। 

'শবশ্ত ভোমবা শক বা শিদিয়ানগণকে তারণ্রে বাহিব্রের অনার্ধাজাতি 

ধলা থাক। কিন্তু আনাদিগের বানু ও বেস্ুপুবাণ এবং হারবংশের বর্ণনা 

লারে জান। বায় যে, ৈপস্থত মঞুর এক পুল নাত্যান্ের পুর মাম শক । 

11৮[বু বংশে জন্ম এহণনিখঙ্ধন মযালশদেপত। বুদছিতণর শশবাকাাস ১ লাতষের 

িষদীভত। সুতথাং শকেণা অনাষা, কি গবোব 2 মহন গা এএবংধু। ভাহ। 

সককপে শিপ করিয়া দেখ! 

৬০ 



৪৮২ ানবের আদিজগ্মাহুমি। 

মন্ত্র ও মহাভারতের মতে কিরাতগণ ভারতের বত্যক্ষজিয়। নেপালের 

পূর্বদক্ষিণ কোণে কিরাত রাজা অবস্থিত । উক্ত কিরাতের! পূর্বদিকে যাইয়া 

বন্মায় যগজাতিতে পরিণত হইধাছেন, তাই ব্রহ্গরাজ বলিয়াছিলেন যে.“ামি 

সুর্যাবংশীর ক্ষত্রিয় ।* রানায়ণে এই হেযাভ প্রিয়দর্শন কিরাঙদিগের কথা 

বিবৃত আছে । এই ব্রাতাক্ষত্রিয় কিরাতদিগের আর এক দল বেলুচিানে 

যাইয়! দ্বিতীয় কিরাতরাগ্যের প্রাতঠ! করেন। উহার নাম এখন ছাখলাতগ। 

এখান হইতে এক দল কিরাত বা কৈরাতিক ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইউবোপে যাইয়। 

কেলট,কেলটিক্ ও গলজাতির দেহপ্রাতঠা করেন। বেদের ছ্াতান খধির নাম 

হইতে বিলাঁতি “[691091৮ শন্দ বুযুৎপদ্দিত। সমগ্র ইউবোপের ভাষাও 

স্কতের বিকারসদুখ, স্্রতরাং সমগ্র ইউরোপীয়গণ ভূতপুর্ব ভারভসন্তান এবং 
ওজ্জন্ত মগলিয়' তাহদ্িগেরও আদি নিকেতন হইতেছে । 

তথাকথিত মধ্য এশিয়াহইতে এক দল লোক পশ্চিমে 5উরোপে ও আর 

একর লোক ভরাণে যাইয়। উপনিবিষঞ্ট হয়েন,ইবাণহইতে পরাজিত দল ভারতে 

গ্রবেশ করির। হিশ্ুজাতিভে পরিণত হইয়াছিলেন। এ কথা প্পাশ্চাত্যদিগেব 

গ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তাহার! তচাঙ্গিগের এ উক্িল্ন সমর্থনজন্ত কি কি 

প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেনঃ তাহ! আসরা অগ্কাপি অবগত নহি, উহ! 

কাহার এতিগো5চরও হয় নাই। 

অ(কগানশিস্কানের আমার 'ওষরাভগণ রাতুম্র লাজ ভরের পুত্র পুঙ্ধর ও 

তক্ষের জনস্তরুবশ্ত । বামাংণের উত্তব কাণ্ডের ১০১ সর্গ ইহার প্রমাণ। 

অনপচ জরাসন্ধভয়ে প্রয়াগেব সমীপবশ্তাঁ গ্রতিষ্ঠানবামী যাদবেরা আফগানি- 

স্থানে গমন করিয়া ভাষার বিকারে প্রতিষ্ঠানহইতে পৃস্তুন ও পুগুনহহতে পাঠান 

শাষে প্রখ্যাতি গাঁভ করেন। ন্ুুতরাং আকগানিস্কানের লোকেরাও ভূুপৃবব 

ত'রঙসযান। ক্ষহয়কুলধুরদ্ধর ধাজ্লীকের বংশীয়গণও শ্বাদীন তাতারবাসী 

হইলেও ভারতসন্তঃন বটেন। ছুতরাং মঙ্গলিয়া উহাদগেরও আদি নিকেতন। 

পারুস্তগত মাতা মুর সন্তান বরুণের বংশধরগণ ভূ*পুব্ব মঙ্গালর়াবাস! | 

পরস্ত ও আফগানিস্থানহইতে যস্ুবেদী নন্ুষ্তেরা। ভারতে প্রবেশ করেন, 
"২ ভাহাদিগেরও পিডহুমি আমাদিগের পিতহুমি হইতে শবতন্ব হইতে 
সারে ল।। 
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নেপালের প্রাচীন নাম “চীন” । এখান হইতে চীননামক ব্রাতা ক্ষত্রিয- 

গণ “জন” রাজ্যে গন করিলে, উহ! চীননামে প্রথাতি লাভ করে। 

উদঙ্ জাতো হ্িযবতঃ 

স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্। 'অথর্ববেদ। 

এই মন্ত্রাহছসারে জান। যায় যে হিমালয়ের পুর্বদিকের দেশের নাষ জন- 

লোক ছিল। চীনেরাও ভারতবর্ষকে তাহাদিগের পূর্বনিবাস বলিয়া নির্দেশ 
করিন্বা থাকেন। এখনও চীনে দশবহাবিধ্যার পুগ্জা ও আরতি হত্*« এবং 
আমি স্বচক্ষে দেখিরাছি ষে ছইজন যুবক চীনাম্যান জুতা খুলিয়া ঠনঠনিয়াৰ 

কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । এই চীনহইতেই লোক যাইয়া জাপানে 

উপনির্বিষ্ট হইয়াছেন । জাপানের দেবালয়সমূহে যে সাইনবে্ড ঝুলান 

আছে, তাহা তিরুটী বাঙ্গল। অক্ষরে লিবিত। বনুবাঙ্গালী যায়! জাপানে 

গৃহ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, ইহাঁও জনশ্রতিা  নর্দেশ করে। আর কঙ্দোজ 

ক্ষত্রিরগণদ্বার। কাঙ্োডিয়। অধযাধিত। শ্াম,। মলর ও বালিত্বীপ এবং লক্কা ও 

নিংহল প্রভৃতিও ভারতীয় উপনিবেশ-ভুষি, সুতরাং ভূতপূর্ব ভারতসন্তান, 

উহাদিগের পিতৃভূমিও যক্ষলিয়। হইতেছে । তিব্বত, তাতারের লোক 

সকলও মঙ্গলিয়ার গুপনিবেশ্িক, সুতরাং মঙ্গলিয়াই আশিয়।, ইউরোপ ও 

আফ্রিকার সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । 

এখন আমেব্রিক/রর অধিবাসীদিগেন কথ চিস্তনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার 

মন্দির সকল হিন্দুমন্দিবের হ্যার তুল্যাক্কতিক, এখনও সেখানে “রাম-সীতোয়া” 

মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । তত্রতা পেরুদেশ ভারতের পুরধংশীয়দিগের 

দ্বার। প্রতিষ্ঠীপিত। তত্রত্য ইঙ্কার। আপনাদিগকে ন্বধ্যবংশীয় বপিয়। 

ংহুচিত করিয়া থাকেল। ভারত বা স্বর্গের ঘেত্যরাগ বলিব রাজ্য বলিভূমিও 

( বলিতিয়! ) দাক্ষদণ আষেরিকায় অবস্থিত । 

ঝলিসঘ্ম রস!তলম্ । অমর 

স্থতরাং ভূতপূর্বব ভারতসন্তান উহাধিগেরও আদ নিকেতন মঙ্গলিয়া। 

অতঃপর আমরা দক্ষিণ আমেরিকার অন্তান্ লোক ও উত্তর আমেরিকার 

প্রাচীন অধিবাসীর্দিগের বিষয় ভাবিয়! দেখিব। [হন্দুশাগ্তে আছে যে সর্পবাক্ছ 

বানুকি সকলে নিয়ে থাকিয়। পৃথবীকে ধারণ করিয়া] আছেন। কিন্ত 
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'পারাণকেরা ইহার প্রত হাতপর্মাবেধে সমর্ষ হঈরাছরেন না। কল 

বাহক এটক৭ “পেটাগাঁনয়া” বলে, উহাহাহন্দুশান্ত্রের পাতান বা রূল15 

তগার কশ্বপাস্মঙজ কর্রনন্দন দগারাজ বানুকি স্বর্গঠহতে যায় বান করেন। 

এ+. তাহার আদি নিকেতন মঙ্গালয়াং 

এদকে আমবা হন্দুশাস্থে দে'খতে পাই এ দানব ও নাগগণেক 

বাসগ্কান যেবন শ্বগ, ভেমনই পাতাল বা আমোরুক5 বাট, শ্ভরাং বুষ্ঝিঠে 

হইবে যে দেবতার! দেহাদানবগণকে তুষ্ট বেশে ভাঙার পাতালে ফাইন। 

গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। নাগেরা কেন পাতাল [দা গদেন, ৩51 জান। বার শা, 

খাধ হয় দেবগণের উত্পাড়তে কিং শ্বত পারত হইয়া জাহারা স্র্থ আগ 

করিতে বাণ্য হরেন । আনরা এই কারণে আমেরিকার বেড হওিয়ানদিগকে 

দৈত্য ও দানবগণের পররিণিবিশেহ লিনা মনে কার হিন্দশক্ত্ে একট সকল 

কথাও বর আহ ব- 

বস+গ মেরে স্ুবসিদসংঘাও 

বেন চ সন্বে নরক; সদভাযাত। ভুবনকোষ। 

দেনত] ও লিদ্ধ ধধিগণ যেকপক্ছে ও তো বকে বাদ করিয়া থাকেন। 

কিন্তু শাস্ত্রান্তবে দেখা খায় যম পিতৃণোক আদিন্বগ ও নরকের বাজ 

ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, নরকেএ দৈতাগণ বিতা৬ত হহন্থা পাত।লে প্রদেশ 

করিয়াছিলেন । এই নরুক মানসস্পাবকের ইউকুতারে ছি স্ৃত | বাছ 

প্ুবাণ বলিতেছেন ষে-_ & 
সক নাগান্দ শ্ষিধে শেষবসুকিতক্ষকা ৩৪ 

দৈজ্]ানাং দানবানাঞ্ছ শ্বেতদব্ধত উচাতে। ৩৫-৪৬ 

অনন্ত ভগ) বান্তাক ও তঙ্গকগণ লিষধধ্ষ পা তাচারে এখং দেতা ও 

ধানবগণ শ্বেতপকতে বার করেন! শ্বেত পন্দধত কোথা 2 ভঙ্গুনক 

বলিঠেছেন-- 

রম্যাৎ পরতনু* স্বেতং বিএতং তত হুরণ্ময়ষ্। ৩*--১০অ 

দেবাতব।ণাং সব্বেধাং শ্বেতপর্বত উঠাতে । ৫২--৬অ 

অর্থাৎ তিরখতধ্ষ বা ভপে।লেো!কে ( মধা সাইবিরিরা ) দেবতা ও অসুরগণ 

ক্র কাপল? 
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তরু: নরক ও শিষ+বর্ষ এবং ভিরগারবর্ষে দৈতাদ।ননের! বাস কারততনঃ 

তঠিন্ন সমগ্র বর্গ ঠমিও ভাহদিগের দ্বারা অধিকৃত ও অধ্যুষিত হইরাছিল | 

তৎপরই তাহ।রা তৎ্পমুদ্ায় জন্পদহইতে (প্রাণুদ্বত ) বিভাঁড়ভ হন্েন? 

ধিভাঁড়িত হইয়া কোথায় গনন করিয়াছিলেন ? পাভালে। পাতাল কোথায় ৪ 

দক্ষিণ আমেরিকার বলির নিকেতন রপাতলে ছিল বলিয়া আমর! সমগ্র 

আমেরিকাকেই পাতাল বনিতভে অভিনাযা । কেননা পাতাল সাতটা জনপদে, 

বিভক্ত | যথা আঅগ্রিগ্নাণষ্ 

আনপং গু তলং চৈব বিভলন। গভভ্ভিষত । 

মহাতলং গসাতিপত পাতালং সপ্তষং স্কৃতম্॥ 

অতল, স্লতল, শিতন গহাস্তম্ হহাতল, রলাতল ও পাতাল। যদিও, 

শেষ জনপদ পাতাল ন/মে বিখ্যাত, তথ :প এই সাতটা জনশদান্মক মহাদেশ ই) 

সাধারণতঃ পতালনামেন বিষয়ী ভুত । বাছু পুরাণ বলিতেছেন যে 

প্রথমে 2 লে খ্যাতষ্ অসুধেন্দরন্ত যন্দিরম। 

নসুতচব্রিশ্রশতোহি মহানাদশ্ত চালয়ম্ ॥ ১৫ 

কা'জযস্ক 6 নাগস্য নগরং কলশস্যু চ॥ ১৮ 

এবং পুরসহআণি লাগদানবরক্ষসাম্। ১৯ 

ছিঠীরেহপ তলে বিপ্রা। দৈত্য্ত্র্ত স্রক্ষসঃ | ২৭ 

শঙ্খ [গোয়ল্ত ৮ পুবং নগরং গোবুখন্ত 51২১ 

কদ্রপরত্রস্ত চ পুরং তক্ষকম্য মহ্থাত্মন2) ২৩ 

এবং গুরসহআণি নাগদানবরক্ষসামূ। ২৪ 

ততীয়ে ত তলে খ্যাতং প্রহ্লাদন্ত মহায্নঃ 

হলাদম্ত চ পরং দেত্য্্রস্ত মহাতনঃ ॥ ২৫ 

চতুথে দৈতাসিংহস্ত কালনেমেম হাতুনঃ ॥ ৩১ 

নগরং বৈনতেঘন্ত চতুর্থেহন্মিন রসাতলে । ৩৩ 

পঞ্চমে শকরাজোমে বহুযোজনবিস্তৃতে । 

বরোচনসঠ নগরং দৈত্যসিংহ্স্ত ধামতঃ ॥ ৩৪ 

বষ্ঠে তলে দৈত্যপভেঃ কেশরেনগরোন্তমম। 

জুপর্বণ; স্ুলোয়শ্চং নগরং মহিষন্ত চ ॥ ৩৮ 

বক্স 



৪৮ ষানবের অদিজন্মভূমি | 

তত্রান্তে হ্বরপাপুত্রঃ শতশীর্ষে। মুদামুত:। 

কশ্াপস্য হত: শ্রীমান্ বান্্রকিন্নাম নাগরাট ॥ ৩৯ 

এবং পুরসহত্রাশি নাগদানবরক্ষসান্ ॥ ৪০ 

সপ্তষে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্বপশ্চিমে | 

পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্ ॥ ৪১ 

মুচুকুন্দন্ত দৈত্যশ্য তত্র বৈ নগরং মহৎ । ৪২. 

অনেকৈদিতিপুত্রাণাং সমুদীণৈম হাপুরৈ | 

তধৈব নাগনগরৈ খদ্ধিনদভিঃ সহঅশ£॥ ৪৩ 

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীপৈ নন হাপুরৈঃ ॥ ৪৪--৫*অ 

তাহ] হইলে জানাগেল যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ 

সান বর্গের দৈত্য, দানব ও নাগের। যাইয়া অপিকৃত করেন। উত্তর 

আমেগিকার নিগ্রগণ আফ্রিকার ভৃতপুর্ধী অধিবাসী, ইংরাজ ও অগ্যান্ত 

পাশ্চাতাগণ ইউরোপবাসী ছিলেন, রেড ইওিয়ানের দৈতাঙ্জানবাদিক 
পরিণাম ভিন্ব আব কিছুই নহেন। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ আনেরিকার 

লোকদিগের আদ্দি নিকেতনও যে মঙ্জলিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রঙ্া, 

বিষ ও জহ্ান্ত দেবতা এবং দেত্যদানবের! মঙ্গলিয়া হইতেই সমগ্র 
সাইবিরিয়াতে যায়৷ গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দুতরাং মঙ্গজিক্লাই থে 
জগতের সমগ্র নরনারীর আদি স্থতিকাগার, তাহাতে সন্দেহ করিবার 

কোনও ছেতুই পরিলক্ষিত হয় না। 

অতএব আমরা আশ! করি প্রত্যেক চেতম্বান্ অধীয়ান ব্ক্তিই বালটিক- 

বেলা, ইউরোপ, মিশর, পেলে্টাইন, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশের অববাহিক1, 

ন্বিলন, মিডিয়া, ইরাণ, বাক্টিয়। আমু বা জারজাক টা নদীর পুলিন দেশ, 
ভারতবর্ষ, লঙ্কা শেরণদ্বীপ )। বারিণদ্বাপ, আশিয়ার কোনও দরঙ্দিণ অংশ বা 

উত্তরকুরু ও উত্তর কেন্দ্রকে মানবের আদিজন্মভৃমি না ভাবিয়। বেদান্ত 

“পিত1” পিভৃভষি দেযৌঃ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াকেই আদি নিকেতন বলিয়া স্বাকার 

করিবেন। 

সমাপ্তোহয়ং তৃতীয়ন্তাগঃ প্রত্বতন্ববারিধিঃ ॥ 



উপলংহাব। ৪৩৭ 

সমাপ্ডিশ্লোকাঃ 

দন্থ! পরব্রহ্মপদারবিন্দং তৈতন্তচন্ত্রং চরিতাবদাভম্। 

শ্ীকেশবং বৈগ্তকুল-প্রদীপং বিতন্ততে “মানবজন্ম ভূমি” ॥১ 
নিশ্দমধ্য বেদাদিকসর্বশাক্্রং মতঞ্চ পাশ্চাত্যবিদ1ং সমীক্ষা) | 

ধৎ সারভৃতং তূদিহৈব যত্রাৎ্ নিখেশিতং সচ্জনতোবণায় ॥₹ 

ন জানে কিং তোষে। মনপি নন্চ তেষাং হি ভবিতা, 

ক্ুচিভিম। লোকে ভবতি তবভাজামন্ছদ্িনম্ । 

6 কাচোধত্তে মবকতমণেঃ শোভনপদ্ং 

ফ্চিৎ বোচ্চৈহেতাং ভজতি ভুবি হ1 হাটক মপি ৪৩ 

দাতাব্দছাতে। মহতাং মহীর়ান্ বিদ্বান্থরাগী বিছুধাং সহায়ে। | 

মনীন্চন্ত্রে। ভুবি দেবরাজে মহান্ ষহারাজপদস্ত ভোক্তা ॥৪ 
ঘট্তেব প্রতয়া ভাতি বরঙ্গপুরান্তবর্তিনী । 

কাশীমবাজারাখ্যেয়ং কাশীব নগরী সঙ্গ ॥৫ 

তশ্ঠ মণীক্্রচন্দ্রস্ত মহারাজস্ত ধীমতঃ | 

সাহায্যন হি গ্রন্থোহয়ং মুদ্রিতোহতৃৎ মহ্ামতেঃ ॥৬ 

€বদ্যশালিবাহনস্ত পৃতান্দে শালসংজ্ঞকে । 

গ্রহেন্মীন্দূষে তাবৎ গ্রচ্থোহয় মবধিং গতঃ 0৭ 
শ্রীকালিয়া নগরন্াগরচক্রবস্তী তবার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাপবেস্তা | 
আলীদশেবগুণসাগবসত্যসিন্থুঃ ঈশানচত্র ইতি বৈদ্যকুলারবিন্দম্ ॥৮ 
কালীচন্দ্রঃ প্রথমজতনয়ঃ কৃজ্ঞচন্দ্রে। হিতীর়ঃ | 

যুখাং জাতঃ পুনবহম্মগ়োযেশচজ্র জ্তীয়ঃ। 
মাতা গৌরী জগতি গিরিস্থতাহস্মাক মন্মৎপুর়োজা, 

বামাদেবী তদন্ধু মদন্চুক্গ। মুক্তকেশী বনাকী ॥% ৯ 

জলামভূতা ললনাকুলানাং সাধবী স্ুধাশ্বাছুরুদ[রচেতাঃ ৷ 
গ্ীকামিনী প্রাণসমা প্রিয়াস'ৎ তশ্ঠাং বভূবুর্নব পুজ্রকন্যাঃ ॥ * 



8৮৮ মনধের আদজন্ম5মি। 

শীঅশুতুতাষে বথধারন্ীবো, হের বালে। হবিদাসনাশত | 

লীলাবতীজানিচুণী চ ষষ্ঠঃ ভ্রীবন্মনোবপ্ধীননানবেয়ঃ 1১১ 

এতে সত হস্ত চতুর্থ এবাং ব্ঠশ্চ কাগেন নিস দ্বিততী যে। 
অন্বর্থনাম। কিল ষ্ঠ আসীং, ক্ষীরোদধেরিন্তববৈব সৌম্যঃ ৪১২ 

কুতঃ প্রতে। গচ্ছেং? ষাদ তবাত জন্দাস্তর মহে! 

ত্বয়। সাঞ্াৎকারো!। ন খলু ভবিতা ব্ুঞ্জন ! পুনঃ | 

ভূ.ংজ্রেতঃক্িপ্তং তংসি বদি সঞ্চালিত উত 

শ্বকীনৈর্বা কাধ); রু পুনরয় মেবাশি ভবিত| ॥১৩ 
সবসুবালা দেখীয়ং ক্যে্ঠ। পুল্রববূর্ষম । 
আপ্ত্রপ্রসবা ত51: কগকাতয়মেব হি ৪১৪ 

রম স্ুবমাভাগুং বাণাপাপণস্ মপ্যযা। | 

গ[বণ্যবালা ভায়া সব। এব সুদর্শনাত 8১৫ 

ভূপেদ্রবাল! নাম যা মধাম| মে ল্গৃষা বরা। 

ভ্রীম্মধীরকুনবুস্ত তশ্তাঃ শোভনপুল্রক্কঃ 8১৬ 

মাতুশ্ছ!য়েব তিশ্রশ্চ কন্তকা মম জড্িতর। 

প্রসদয়া জোষ্ঠ। শশ্মিঠ| বরবণিনী ॥১৭ 

তশপাপিনী ছিতীয়। চ নতত্রহার়। মহোদ ধিঃ | 
কণিষ্ঠ। সরষ বাল! প্রাণ প্রন্ন তম! পরম্ ॥৯৮ 

মহীন্দো জানাত। প্রথম হাত কান্তাম্তনলিী 

ভ্বিভীক্চো! নৈ তাবৎ বিবধগুণধামপ্রিহতমে।। 

নগেন্দরেহথ প্রাণপ্রাতম তগ্তরবোপো গুণনে দি? 

সভাং মার্গছ। মে নয়নমনআননাজনক?£ 0১৯ 

শশ্মিষ্ঠায়াঃ কুমারাগ্ঠাঃ স্বত। হিমাদিমলম় । 

শনম্মদাভীনীলেশ্র হিল্লোল পোতনায়কাঃ ॥২* 

কন্যা শঃম্তলাদেশী লাবণ্যজলধাবিব। 

প্রদুললন:লনী সদ্য রেণুকা কোমলা৯পর। 0১১ 

পডঢুয়াব।লতে দ্াননকাশে আগগভা! মুতা। 



৬পসংহার। ৪৮৯ 

শৈবালিন্তাঃ হুতাশ্চৈব কুমারাস্তীঃ প্রিয়ংব্াঃ | 
অজিতরঞ্জিত জগজ্জিতঃ কন্তে মনোহরে । 

শ্রীকনকলত গ্রীতিলতাসন্্প্রসোরিমে ॥২২ 

পুত্রঃ কনিষ্ঠকন্তাক়াঃ জীমংকেশবচন্দ্রকঃ | 

জলদ্বহ্ি বিধাভাতি সাবিত্রী নর্মদা (অশোকা) সুতে ॥২৩ 

সাবিক্রী সদ্দশী সাতু সাবিআআী ভবিতা কিল। 
্ষপ্রাপি মহুতীং বুদ্ধিং ধর্তে মাতামহীব সা ২৪ 

সঞ্য়তি ভূবি বৃদ্ধঃ শুদ্ধচেতাঃ সদৈব, 
লরতি জগতি খুঙ্টো ভারতে লব্ধতত্ব: 

সকলজনগণানাং মানসে গৌরচন্দ্রে! 
ললতি চ সিতচেতাঃ কেশবে। বৈদ্যরত্বম্ ॥২৫ 

গু সম্যাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ও । 

সংস্করণং দ্বিতীয়ং মে গম্কন্তাশ্তাভবৎ শুতে। 
খতুপক্ষাক্ষিশুভ্রাংশু-মানে শালে শুভাবহম্ ॥ 

শযোহস্মাকং ভূরিঃ সমজনি সতাং প্রীণনবিধে 
স্ততিব1 নিন্দা বা ভবতু ভবিতব্যং কিমপি যৎ। 

শ্রুতিভ্যঃ শাস্ত্বেত্য স্বতলজলধিত্যে। মুছরুহো, 
নিমজ্জন্ যলেভে তদ্দিহ সুধিয়াং বৈ উপহ্ৃতম্ ॥ 

প্রত্বেতিহাসত্ৃষিষ্ঠ] বেদাঃ পুজ্যা মহীতলে ৷ 

হিত্বা হস্ত তমিক্ষুং ভে বালা দুব্বাতৃশেচ্ছবঃ ॥ 

পাশ্চাতাশিক্ষাগতদোবরাশি, াবান্হ য.নাং হৃদয় প্রবিষ্ঃ। 
এত্ত পাঠাৎ বিলমক্বং সযাতি, চে ভেত এতত্য সুখং ভজেত 

সস্ত(পা ভূশ নস্তরা সমভবন্ ভ্ীপঞন শ্রীহত্রি 

দ্াসে। হো প্রিরপুজভ্রকে) দয়িতয়। ১ শশ্মিষ্ঠয়া কন্যয়া। 
জামাত! চ মহীন্দ্রমোহন ইতো?লোকান্তরং হ৷ গতাঃ, 

কারাদণ্ড মগাচ্চ মে প্রিয়তে হেবত্বলালোহ লে ॥ 



৪৯. মানবের জাগিজনতূমি। 

প্র নীহায়কণাং হি শর্ণি্ঠা দেবলোকং সহসা জগাম। . 

জট: সুতঃ মা মম লৈব মাতা। আমীং গৈ! সন্তু গ্রধাম। 

প্রান্ত সন্তোষ কু যার হুশীলকৌহি প্রত তুবি চাবিয়াস্তা 
অন্তে চ গৌত্রাদয় এব জাত!) গুভংযবঃ মস্ত লতাং সটৈব। 

$ শাঙ্তিঃ শাস্তি; শান্ধিঃ হরি: ৫11) | 
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সবিনয়লমস্কারপূর্বক নিবেদ্ন-_- 

আপনার “প্রদুতন্ববারিধি তৃতীয়ভাঁগ এ দেশের সাহিত্যে গৌরবের 

জিনিস, আপনার পাণ্থখিচা এব* 'তন্বদশনগমতা অসাধারণ কেন কোন 



(5 ) 

বিষয়ে আপনার মত পঙ্তের সহিত আমার মত ক্ুদ্রব্যক্তির যততেদ 
থাকিতে পারে; কিন্তু সেই মতভেদ কোন প্রকারে আপনার গুধদর্শনে 
আমার সমক্ষে বাধ! উপস্থাপিত করিতে পারে না। এদেশের অনেক তত্ব- 
জিজ্ঞান্ ব্যক্তি প্রাচীন শান্তর আলোচন। করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন; তাহার 
আপনার গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন) এবং কোন 

শাস্ত্র কি প্রকারে অধ্যয়ন করিলে ফললাত করিতেন পারিবেন ভাহা বুঝিয়। 
লইবার সুযোগ পাইবেন। কত থে অসার 0)90:) ৰা মতবান্দ কেবল 

নামের জোরে এবং অবস্থার আন্কুল্যে চলিতেছে, তাছ। অল্লাধিক সকলেই 

অন্ুতব করিতেছি । এ ক্ষেত্রে, সকল দেশের সকল শ্রেণীব্র পঞঙ্িতদিগের 

মধ্যে আপনার সিদ্ধান্তগুঃল প্রচাবিত এবং বিচারিত হইবার সুবিধা হওয়া 

উচিত। আপনি বে প্রকর সাহসে অনেক প্রাচীন টীকাকার এবং ব্যাখ্যা 
কারকদিগের মত উপেক্ষা করিয়৷ নিজের মন্তব্য লিখিয়াছেন ; আপনার মত 

পাঙিত্যের অভাবে আমাদের সে সাহুদ নাই। আমি নিজে বেদব্যাখ্য 

হুদয়ঙগম করিবার জন্ত প্রাচীন নিরুক্ত ও ব্রাক্ষণসাহিত্যহইতে সায়ণাচার্যের 
চীকাপর্যযন্ত সকল প্রাচীন এবং অপেক্ষারুত অর্বাচীন ব্যাখ্যা অবলম্বন 

করিয়াই চলিয়। থাকি, আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। আমি মুক্তকষ্ঠে 

আমার এই ক্ষুন্্র অভিমতি জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনার গ্রন্থথানি পড়িয়! 

অনেক উপকার লাভ করিয়াছি, এবং আমার উদ্দি্ট তথ্যনির্ধারণে অনেক, 

সাহায্য প্রাপ্ত হইব। , গপ্রসিদ্ধ তিলকের নতবার্দের আসারতাসম্বন্ধে আপনার; 

অনেক মন্তব্য বড়ই চমৎকার হইম্বাছে; আমি নিজে বছদিন হইতেই বিশ্বাস 

করিয়া আসিতেছি যে খখেদ, সংহিতারূপে গ্রথিত হইবার পূর্বে সামবেদ- 
সংহিতা স্ব হইয়াছিল, আপনার এ গ্রন্থে এবং অন্ত প্রবন্ধে আমার সেই 
মতেন্ন অন্তুকুলে অনেক কথ! পাইয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি ইংরাজিতে 
তাধাস্তবিত হইলে বিশেষ আননঙলাভ করিব। 

সম্থলপুর, বিশীত 
1--২--১৯১৩। ভ্বিজয়চন্দ্র মজুমদাক, 



সমালোচনা, 
৪ 

€তুতব্ববারিধি ভূতীয়তাগ না মানবের আদি জন্মভূমি--কলিকাতার 
অন্তর্গত 8৫1৫, সিমল! নিবাসী আ্রীউমেশচন্দ্রবিস্তারত্বপ্রণনীত। মুল্য ১1০ 
টাকা, ভাল বাধাই ২২ টাকা। ২৬৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ শেষ ভইয়াছে। মহারাজ 
মণীক্দরচন্দ্র নন্দী বাহাছুর এই গ্রন্থমুদ্রণের সমস্ত বায় প্রদান করিয়াছেন। 

আমর] বছকাল এমন পাঙিভ্যপূর্ণ প্রস্থ দেখি নাই। শ্রীযুক্ত বালগজাধর 
তিলক বন্লিয়াছেন যে, মানবের আদিজন্মভূমি উর্তর কেন্দ্রে, ততপুর্বে 
ওয়াবেণ এই সিদ্ধান্ত করেন? উত্তর কেন্দ্র মানবের আদি জন্মভুমি। কোন 
কোন পণ্ডিত ভারতবর্ষকে, কেহ ইরাণ দেশকে মানবের আছি জন্মভূমি বলিয়া 
প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

বিদ্ভারত্ব মহাশয় ৪৫ বৎসর কাল সমস্ত বেদ পুঙ্খান্ুপুঙ্থরূপে পাঠ করিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন যে, মঙ্গলিয়ার অন্তর্গত 'আপপ্ট।ই পর্ধতের 
সান্ুদেশেই মানবের আদি জন্মভূমি ছিল। 

বিচ্ভারত্ব যহাশয় প্রথমতঃ ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আঁদজন্মভূমি আর 
কোথায়ও নয়. তিনি একে একে বেদের শ্লোক উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে ককেশশ, ইউফেটিশতীর, বালটিকসাগরতার, মিশর, মিডিগা, ইরাণ, 
বাঁকটি,য়া, বারিণ দ্বীপ, উত্তরকেন্্র বা ভাবুতবর্ষ আদি জন্মভূমি নহে । বেদের 
রাশি রাশি শ্লোক উদ্বীংত করিয়! ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মঙ্গশিয়াই প্রকৃত 

আদি জন্মভূমি | 
এইরূপ গ্রন্থ ঘদি ইউরোশে গ্রচারিত হইত, তবে নমস্ত ভূমগ্ুলে মহা 

আন্দোলন উপস্থিত হইত। যাহা হউক আমাদের দু বিশ্বাস এই, পুণিবীময় 
এই গ্রন্থ আন্ত হইবে । একজন বাঙ্গালা যে তর নির্ণয় করিয়াছেন, পৃথিবীর 
বিদ্বত্জনগণ তাহ! মস্তক পাতিয়! স্বীকার করিবেন । ৮ই ফাল্তুন, ১৩১৯ শাল। 
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অত্রইঙ্ালিজন: আমান ভনঘন্বন্নিত্যাহজমস্ীহহ: ঘনসমল 
নিহ্াহললালঘিবাললান্। ক্স লপ্গান্তলঘ্ নহিজনিমঅন্হি- 
আীবনল জী ল ন্হলাদলী লবন । লন্য অল মন্গ নিম ম্যাহ্যাল 
কীযন লল লল বহিজ-নিত্বাহী$স্ম, নগ্ন: আান্মন নল নিলিপপিল্্াহ- 
লিহ্যানলা হন দ্ন্যাত্বনা হুনি কি অখাঘাল হনাঁ অম্রাঘ নিত্যাহানা 
নিনযল্। 

জমন্বই অন্থালসীাত্যাত.ঘব্ভিন ঘিনহ্ন্নমন্মা হাঘিলত: 
বুহালহাঘদহমন্বানালনি জহলিজ জল । 

নব্জিন তলমন্বন্ছনিহ্াহলীৰ ঘুল্দ লিজন দ্দীহ নান্নীবাম 
জহনন্ধা বীলাব্য পাম সা । দুলন্ধী লিঙুন্মা দান্বীন ক্সাহ্সজালিন্ধ 
বিন দ্বলবী সীঘধ জী হা লাহনীয বজুনঘাদ্বিন্সহ লিমন, 
ই, সদ অন্ন স্বী কআালন্হ সাম্র তৃতা কুলক্দী বাঈনত্যা লিন্ন্নাদুষা 
্ীহ ক্সাত্হীত ঈ সা জব লাহলী হলন্ধন ই। 

আীনীবীমন্ধৰ্ স্বীবান্বা ক্সীজ্দা, হাযনাত্বাতৃ। 
গাজলহ। 
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মবিন ত্ঘন্যুনিহ্যাহর হুন্নদা অক্কামামালা ম্যাহ্মান 
আহহ অত্মলিহাম:” ঘুন্থক্তিন্ নিল ক্সষন্সামা অঁললাব্ন- 
স্বাজিনতিলনা লামা আানীল্বীহান্রযলত্ঘন্ন' জালন্ । জ্যান্যান্রমি: 
ব্নীত্বী নিন: ব্দলাষ' সনিপাহিন: | ললা বাহজানব্ীজ্ধন নত 
মমীহানভল্। বনা সনিঘাকলনহবনিহণি স্যললা। অহন . ভিদ্বান্তা 
লন্রম্া । লি নিম্বাহনিনঘনাঁ নানিজ্জাত্সন্নি। অলম্থা নন্তামই- 
বহ্থদি লাছিছ্ঘাঘ' নঘাণি লত্খ লত্ ঘবামব্যনছানিঘিসলক্তী 
নক্ানীবিজা আদি জি” অন্ভুলা মযনান্ আাব্যিনিততি ম্যাব্বয্যভুল্প- 
নিষ্মালা তব বসান" সাঘিলা কন্মনন্ দাতীননব্তিনানা ল 
স্ববক্দ্। লঘানি বন! নতৃহ্া' সহঘনলহ ভ্রহমিজযি মিশ্বাহস্ 
মন্থান্। বই াছুলিজ্ানি যানাবীনি নাতনি ব্বাঘলালি ত- 
আঞ্ন্লী জলি লনা কাঘন্ন: | হগ্ছা বুবীজ: ক্সব্বন লিত্বন লঘল 
স্ুনহাতিতম্্ীক্ধান্না ভীজা ক্সদি ইদিজা হন লন মাহবীক্িজ্ধ 
কুলি ঘসা লনি: | অন্থা লা না মনন স্বীললাল্ তলমন্তন্ুলিত্যা- 
হানা যাত্রনহিব: ঘনমা দরবান্থ কুলি নূতন ল জী$ছি 
সব্সমা: । অললযব্জত্ঘনি লন্ত স্ব নিত্রালিমঅন্ধী ললিতা 
বিমযন্ধাস্ব সাত্হ: ভ নু ভনিঘার্ম লাল লিলুজঘলীলি ল ম্লি: । 

“ঘুস্ানন্দল ব্হামিব-নীো বিষ্বহঙ্জা আানহীঘস্তিঙ 
ঘীন য্য' হাহা জান্বানলিজামা: 

ব্যী হান ₹5ই৩। ] হগ্যাহ্ন্ধ: । 

মানবের আদি-জন্মভূমিপ্রণেত! 
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিষ্ভারতৃ । 

বিশ্বসমুদ্্বলকারী হেমঅংগুমাল 
প্রভাতে, বিঞিন ধথ। দেবঅংশুম লী, 
খন কুস্মাটিকাচ্ছন্প দিবস ধূসর, 
কম কান প্রশষস্তিঃ তেসন হে তুস্তে ! 
মনত্বী উমেশচন্্র রবিরূপে আহ! 
আদিম বিশ্বৃতি গর্ভে চির নুক্ধান্মিত 
ভারত মহাহ্রত সনাতন সত্য 
পুত বেদুউপনিবদ্ পুরাণাদি গ্রন্থ 
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সত্য রশ্মি প্রকাশনে অসত্য কুয়াসা 
দুর করি দেখাইল অ(দি লীলাগার। 
ইলাবৃতবর্ষে বেড়! মহাষেকত্থলী 
নিখিল জগত জন রতন প্রতি 
বিরাট পুরুষষ্কর জম্মনিকে তন, 
পিভলোকে বলি ঘারে এবে কুসংস্কারে 

চানুছস্তি পিণ্োদ্দক পনস পল্পবে। 
সংষশ্রষী, সত্যব্রত, মহথীধর, ছুর্গী 
উট, দত্তজা, যাস্ক, তিলক, মূলার । 
অঞদি ভাব্যকারবন্দ সাছণাচাব্যক্ক, 
টীকারে এজন মারি যনীষী মগ্ুলু 
পাইধিলে পরিজ্রাপ, কিন্ত হে সুধীর | 
নে অলীক টীকার্থরে নব লাই মতি, 
ছে সত্যপিপান্থ পশি বাগ্দেবীতাঞ্জারে 
থোঞ্জিন প্রকৃত তত্ব দেখাই মানবে, 
সত্যরত্ব, উপকার সাধিল বিশবর । 
ভূগোল দর্শন তন্ত্র বেদাত্ত সাহিতা-_ 
চিকিৎস। গণিতশান্ত্র গবেবি গবেধি 

কোবিদ! এক্সপে বিভু ভূষ্৷ অনুকূলে 
দীর্ঘতীবী হই রখ দেশ দেশাত্তরে 
ভারতজননীান, জননীবৎসল ! 

শবলভদ্র দেব। 
১৮ই জুলাই, ১৯১৪। বড় কুমার । 

বামড়1। 

মহামহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য এম-এ, কাশী কুইন্স কলেজের 
ভৃতপূর্বব প্রফেসর মহাশয়ের একখানি পত্র-_ 

শ্রীউমেশচন্দ্র দাশশুণু, বিদ্ারত্র মহোদয়েষু 
সারম্বতগেহ, 

4%৮6-5) 58159 56785৮5 €৪202609, 

সাদর বিজ্ঞপ্তি ২-- ৯ই শ্রাবণ। 
এইমাত্র আপনার রচিত প্প্রততত্ববারিধি” তৃতীর ভাগ কয়েক দিনের 

পাঠের পর সমাঞ্ধ করিলাম । ৬সত্যব্রত সামশ্রষী মহাশয়ের পর বাঙ্গালীর 
মধ্যে বেদজ পতি বর্তষান আছেন, তাহ! জানিতাম না! । আপনার রচিত 



(১২ 0) 

ও মুদ্রিত পুস্তকঙ্চলির তালিক! ও প্রান্তিস্থান জানাইলে বাধিত হইব। 
আমার উচ্চা এই সকল অবলোকন করি |! আপনি যে অসাহান্ত প্রতিতা- 

সম্পন্ন বহুজ্ঞ শাস্ত্রী, তাহার পরিচর আপনার প্রশ্নতববারিধিতে পাইলাম । 
নিঃ শ্রীমাদিত্যরাম ভট্টাচার্ষা | 

৮1317 81012 0102, 

হ, 9ম [2াঘ, 00 13841108800 1050 

72826, 82 ]%7/১ 1914. 

সবিনয়নিবেদনমিদং-_ 
পুজনীয়! শ্রীদতী দ্বর্ণকুমারী দেবী, ভারভী-সম্পার্দিক! মহাশয়ার অনুমতি 

অনুসারে অন্ত মহাশয়কে এই পক্জ লিখিতেছি । আপন্নীর লিখিত প্রবন্ধা্দি 
অতি সাবগর্ভ এবং উদারভাবাপন্ন পরিলক্রিত' হওয়ার তিনি আপনার 
সম্পাদিত “মন্দার-মাগা” নিয়মিত্ত পাঠ করিস্াথাকেন। বিনীত-_ 

প্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতী-কাধ্যাধ্যক্ষ। 

বথাবিহিত সন্গানপুরঃসরনিবেদন-_ 
আপনার রচিত “মানবের আদি জন্মভূমি” প্রাপ্ত হইয়া অন্থগৃহীত ও প্রীত 

হইলাম। এরূপ পাগ্ডত্য ও মৌপিক গবেষণা আবিকার দ্বিনে অতীব। 
বিরল। আপনার ন্তান্ন পঞ্িিত এখনও বঙ্গতদশে আছেন, মনে করিয়া, গর্ব 
ও আনন্দে হর উদ্ছসিত হই! উঠে। আমার ধন্যপাদ গ্রহণ করুন 

গুণমুপ্ধ__ 
জীজ্যোতিয়িন্দ্রনাথ ঠাকুর। « 

১। শ্রীত্রীচরণকমলেহু__ 
আপনার প্রণীত “প্রত্রতন্ববারিধে* ও “জাতিতত্ব-বারধি” নিয়লিখিত 

ঠিকানায় ত্যালুপে এবল করিয়া ডাকযোগে পাঠাই! চিরান্থগৃহীত করিবেন । 
“মানবের আদি জন্মভূমি"র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া! একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। 

এরপ বিভানঞ, শ্ব।ধীন চিন্তা গভীর গবেষণার একত্র সমাবেশ বাঙ্গালীর 
পক্ষে যেন অসম্ভধ বলিয়াই বোধ হুয়। আপনি ষে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া- 
ছেন। 

বাজসাহী, ১৭। ১১1১৬। 

সেবকাধম-_-্রাস্ুবেন্ত্রনাথ গুপ্ত, 
সুপারিন্টেণ্ডে, পোই আফিস, বাসাহী ডিভিনন। 

২। পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ-- 
মহাশয়, আপনার বেদভাষা পাঠ করিয়। অভীব আনন্দ লাত করিয়াছি । 

আমি যদিও ভগবান্ শদ্ষবের গোড়া, ভথাপি থেসকল বিষয়ে আপনি তাহ 
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ভ্রম দেখা ইতেছেন, তাহ! আমি অবনতমগ্তকে স্বীকার করি। শক্ধরাঁচার্ষোর 
যে ভ্রম থাকিতে পারে, তাহা পূর্বে ধারণা ছিল না। এখন আপনার প্রদর্শিত 
জ্ঞানালোকদার! হিন্দুশান্ত্র সমুদার অতি সরল ও বোধগম্য বলিয়া বোধ 
হইতেছে । আপনার প্রচারিত বেদতাধ্য অতি উপাদের হুইয়াছে। শ্ীত্রই 
আপনাকে প্রেরিতকগ্নাগুলি ফেরত পাঠাইন। আপনি খণ্ড খণ্ড করিয়! শাস্ত্র 
বাহির করুন এবং ষখনই যাহ। বাহির হইবে, ভিঃ পিঃ করিয়া! তাহা আমার 
নিকট প্রেরণ করিবেন। এ বদরের মন্দারমালা এখনও কেন প্রেরণ 
করিলেন না? মানের আদি জন্মভূমি কবে পাঠাইবেন £» বোধ হয় 
ভাগবত বাবুর পত্র পাইদাছেন। আপনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, এজন 
গুরুস্থাণীয হইতেছেঙঈগ, আপনাকে দেখিবার প্রন্ত বিশেষ ইচ্ছা আছে। 
আপনার ন্যায় পঞ্িত'যে এ দেশে আছে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্ত 
এ হতভাগ্য মূর্খদেশে কয়জন আপনাকে বুঝিতে পারিবে? কুসংস্কার ও 
অন্ধবিশ্বাস এবং পুর্র্বপুরুধগণের প্রতি অন্ধভক্তি এ দেশের সাধারণকে শ্বাধীন 
চিন্তা করিতে দেয় না। ইতি-_- 

আঁশীর্বাদক--শ্রীশরচ্চন্তর বন্দোপাধ্যায় উকিল । 
মেদিনীপুর, ১৮1৯1১৭। 

৩। সম্মানপুর্বক নিবেদনবিশেষ 
মহাশয়! আপনার মন্দারমালা ও খগ.-বেদভাঁষা পাঠ করিয়! যাঁরপর 

নাই আনন্দিত হইলাম । এই পুরাণপ্লাবিত দেশে আপনর পত্রিকার যে 
সমাক্ আদর হইবে, তাহার সম্ভাধন1 নাই। কিন্তু আপনি নি্ভাঁক ও দৃঁ়ব্রত। 
সেইজন্য আশাকরি দেশের কুসংস্করে ঢূর করিতে অঙ্ঞান'ন্ধ বঙ্গখাসীর 
হৃদ কন্দরহঈতে অন্ধবিখবাস অপনীত করিস! জ্ঞানালোকে 'উদ্ভাত করিতে 
ক্ষান্ত হইবেন না। আমি জনৈক উতৎক্কল ব্রাঙ্গন। হিন্দু-শাস্সধন্ধে বৎ- 
কিঞ্চিৎ আলোচন। করিয়া থাঁক। পুরাথগুলর মধ্যে অনৈক্য থাক! সধ্থুন্ধে 
মেন্দনীপুব সাঠিত্য-সমার্গে কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে স্থানীয় 
সংবারপত্তর “বেদিনীপুর হিতৈষা' আমার প্রবন্ধাগুগির তীব্র সনালোচন। 

করেন। আমি মনের দ্রঃখ মনেই চাপিয়া রাখি। একধিন উজ সমাজে 
বসিয়া আছি, আপনার প্রকাশিত মন্দার মাশা পত্রিকার একখণ্ড আমার 
'সন্ুধে পড়িয়। রহিয়াছে দেখিয়া! অগ্যনস্কতানে উহার পাতা উল্টাইঙ্কে 
ছিপাম। আমি অগ্ভতক পাচ বংলর যাব কোনমানিক পত্রিকা পাঠ 
করি নাই বললেও চলে, কারণ পত্রিকাগুণের অঙ্গ কেবশ চর্ধিতচর্বণে 
পরিপুষ্ট । পাতা উপ্টাইতে উন্টাইতে শৃহস। এমন একট! প্রবন্ধের উপৰু 
আমার দৃষ্টি পড়িল যে তাহ! তংক্ষণাৎ্ পাঠ করিয়া ফেলিলাম। আমার 
মতের সহিত মত মিলিয়্া গেল আমি সমাগত সভ্যগশহ্কে দেই প্রবন্ধ পাও 
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করিয়। গুনাইলাধ। আনলে আমার হায় ভত্রিয়া উঠিল। অবধি বন্বার- 
বালার সমস্ত খগুগুলি সংগ্রহ করিয়! পাঠ করিলাম । এবং আমার বন্ধু শ্ীধু 
শরুচ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়িতে দিলাম । তিনি আমার সহানধর্ব! 
আতরাং তিনিও পাঠ করিয়া অতাস্ত আনন্দিত হইলেন। খগ্বেঘের ভাষ্য 
আবাদের নিকট সর্বাপেক্ষা! নূতন বোধ হইল। আবি পুক্লাণগুলি পাঠ 
করিস! তিব্যতেই স্বর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কারণ পুরাণমতে দ্বর্ন 
সমস্ত মেরুপর্বতে, মেরু ইলাবৃতবর্ধে,। ইলান্বতবর্ষে মানস.সরোবর, 
থানস-সরোবর বর্থধান তিব্বতে। ক্বতরং ইলারৃতবর্ষ ও তথ্মধ্াস্থ মেরু 
পর্বত ও ন্বর্শ বর্তমান তিব্বতে বলির আমার ধারণ] ছিল । আপনি বেদ 
মন্ত্রবলে মঙ্গোলিয়াই ঘ্বর্গ বলিয়া প্রফাণ করিয়াছেন, আম অবনতমস্তকে তা! $ 
'্বীকার করিলাম এবং আমার মতের সামান্তপরিবর্তনজন্ত হুঃখিত 
হইলাম ন|। 

আপনার কার্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বুবিবার সহ্য় এ হতভাগ্য দেশে এখনও 
আসেনাই। আপনার পত্তিকা ও তাষ্য বন্দ বিলাতে প্রকাশিত হইত এবং 
আপনার নামের পূর্বে “জ” না থাকিয়া বদি “14: থাকিত, তাহা হইলে 
সমস্ত সত্াঙগৎ আঙ্দ আপনাকে অদ্বিতীয় মছাপুরুৰ ভাবিয়! সন্মান করিত 
কিন্ত হায় বাঙ্গালীর কুসংস্কার ! হার বাঙ্জালার ছুর্ভাগ্য যে আপনি প্রকান্ 
ভাবে সভাসম্িতিতে অপণানিত হইতেছেন। ড় 

প্রথম বর্ষেক্ক প্রথম সংখ্যাহইতে অগ্য পর্যান্ত গ্রকাশিত সমগ্তখণ্ড মন্দার- 
মাল! আমার নাষে তিঃ পিঃ করিস? পাঠাইবেন, আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত 
করিয়া লইবেন এবং ভবিষাতে বে সমস্ত থণ্ড প্রকাশিত হগবে, তাহাও 
পাঠাইবেন, পগবেদভাষ্যেরও আমাকে গ্রাহক করিয়। লইবে। আপনার 
প্রকাশিত পুস্তকসমূহের একটা সম্পূর্ব তাপলিক। পাঠাইবেন। আপনার 
গ্ন্থগুলি তবিষ্ছুবংশধরগণের পক্ষে একটি মৃল্যবান্ সম্পত্তি ঘলিরা 
বিবেচন! করি, সুতরাং ভাঙার কতক ক্র করিবার ইচ্ছা আছে। ঈশ্বরের 
নিকট আপনার ও আপনার পত্তিকার দীর্ঘগীবন কানন! করি। ইতি 

শুভাকাআী শ্রভাগবতচন্ত্র দাশ, বি, এল । 

উকিল, জজকোর্ট, মেদিনীপুর 








